
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستدامة وسياساتها أهداف التنمية تنفيذ  .1

 أهداف البرنامج 

 إلى:  يهدف البرنامج  

هدف(ر أو تلك الستتتتتتتتتتتتا    م  م ل  و  ا    15)  2015بيان أهداف التنمية املستتتتتتتتتتتتتدامةر ستتتتتتتتتتتتدا  الستتتتتتتتتتتتا    م  ا م  املت د     ستتتتتتتتتتتت تمبر   -

ر  هدف(.  والتي تهدف إلى ت قيق تنمية شاملة بأبعا ها االقتسا يةر واالجتماعيةر والثقافيةر والبيئية  19الشؤون االجتماعية والعمل )

 وغيرها.  مع بيان  ه  أ وات السياسات االقتسا ية الال مة للمساعد     ت قيق هذه ا هداف. 

 الفئات املستهدفة

   : يستهدف البرنامج العاملين  

 و ا ات التخطيطر وإ ا ات التخطيطر املهتمة    ت ديد أهداف التنمية م  خالل الخطط االقتسا ية واالجتماعية.   -

 مراكز الب دث التنمدية.  -

 إ ا ات الب دث االقتسا ية واالجتماعية    الد ا ات والهيئات العربية املختلفة.  -

 جهات أخرى ذات عالقة بمدضدع البرنامج -

 وم تديات البرنامج الرئيسيةمكدنات 

 أهداف التنمية املستدامة ومؤشراتها وغاياتها. املحد  ا ول 

اقع الدول العربية باملقا نة مع أهداف التنمية املستدامة. املحد  الثاني  و

  و  أهداف التنمية املستدامة    مداجهة الت ديات التنمدية..  املحد  الثالث

 أه  معال  السياسة املالية لت قيق التنمية املستدامة. املحد  الرابع

 أه  معال  السياسة النقدية لت قيق التنمية املستدامة. املحد  الخام 

 امة.أه  معال  السياسة الت ا ية لت قيق التنمية املستد املحد  السا س

 أه  املؤتمرات الدولية ومقر اتها الخاصة بت قيق أهداف التنمية املستدامة. املحد  السابع 

 معلدمات أخرى 

 



 

 

 مراحل وأساليب التخطيط االقتسا ي واالجتماع   .2

 أهداف البرنامج 

 : يهدف البرنامج إلى

التعريف بمراحتل وأنداع وأهتداف ومبر ات عمليتة التخطيط االقتستتتتتتتتتتتتا ي واالجتمتاع  عيى املستتتتتتتتتتتتتديين الكي  والقطتاع  وعيى مستتتتتتتتتتتتتدى   -

 املشروع. 

أن  الخطةر عيىعرض آليات  ستتتتتتت  الستتتتتتتياستتتتتتتات التنمدية وا ستتتتتتتاليب املتبعة    حل مرحلة م  مراحل العملية لت ديد معدالت ا  ا      -

 تسا ية واالجتماعية للتخطيط. تشمل الجدانب االق

   م ال التخطيط بأه  ا ستتتتاليب املتبعة لستتتتياغة الخطط االقتستتتتا ية واالجتماعيةر وم  أهمها أستتتتاليب    املتد بين والعاملينتعريف   -

 البرم ة الخطيةر وأساليب املدخالت واملخرجاتر وا ساليب القياسيةر 

بيان أهمية اتستتتتتتتا  النمد القطاع  م  خالل استتتتتتتتخداا ا ستتتتتتتاليب ذات العالقةر واالهتماا بهلية  بط املشتتتتتتتروعات با هداف القطاعية  -

 والكلية. 

 عرض  و  الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدني    عملية التخطيط للتنمية ومقدمات ن اح هذه العملية. -

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 و ا ات التخطيطر االقتسا ر املاليةر أو الهيئات والد ا ات املشابهة ومؤسسات النفع العاا ذات العالقة. -

 م ال إعدا  الخطط االقتسا ية واالجتماعية عيى املستدى الكي  والقطاع . -

 عالا االقتسا ي.   إ ا ات التخطيط واملتابعة    حافة املؤسسات الحكدميةر وم ال ال  -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 واالجتماع .مراحل ومستديات أنداع وأهداف التخطيط االقتسا ي   املحد  ا ول 

 التخطيط االقتسا ي واالجتماع     الدول العربية. املحد  الثاني

 واالجتماع .ا ساليب املستخدمة    عملية التخطيط االقتسا ي    املحد  الثالث

 أسلدب جداول التشابك القطاع     تخطيط النتاج والطلب النهائير واستخداا الجدول    ضمان االتسا  القطاع .   املحد  الرابع

 البرم ة الخطية واستخداا أساليب املثيى    تخسيص املدا   ما بين القطاعات.  املحد  الخام 

 وسياسات التنمية ال شرية واملجتمعية. سياسات التنمية وم فزات النمد   املحد  السا س

 استخداا برامج حاسب آل     م ال أساليب التخطيط.  املحد  السابع

 معلدمات أخرى 

 يقدا املشا كدن بعرض ت ا ب  وله     م ال التخطيط االقتسا ي واالجتماع  ضم  جلسات نقاشية تطبيقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املؤسس يالقيا   البداعية والتميز  .3

 أهداف البرنامج 

 : يهدف البرنامج إلى

تعريف املتتتد بين بمفهدا القيتتا   البتتداعيتتة وأهميتهتتا وم تتد اتهتتار إلى جتتانتتب تمكين املتتتد بين بتتاملعتتا ف واملهتتا ات والتدجهتتات الي تتابيتتة   -

اقتستتتتتتتا    الفعالة واملحفز  لتعزيز وتنمية قد اته  القيا ية م  خالل استتتتتتتتعراض أحدث املما ستتتتتتتات القيا ية    إ ا   ا  ا  املؤستتتتتتتستتتتتتت ي و

 املعرفة. 

 لعالقة القيا   البداعية بالتنمية بمفهدمها الداسع والشامل واملستداا. ع -
ً
 رض تدضي ا

أفضل املما سات الدولية    هذا املجال. -  تعريف املتد بين بمفاهي  ومعايير التميز املؤسس ي و

 م  ا ليات الكفيلة   -
ً
باال تقا  با  ا  املؤستتتتتتتتستتتتتتتت ي لت قيق الريا   استتتتتتتتتعراض عد  م  الت ا ب والتطبيقات العمليةر واستتتتتتتتتخالص عد ا

 والتفد  والتميز املؤسس ي.

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

مختلف الد ا ات والتطدير املؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتت ي وال ا ي والجد      تنمية املها ات    م ال    والخستتتتتتتتتتائيينجميع املستتتتتتتتتتتديات القيا ية وال ا ية   -

 والدوائر والهيئات واملؤسسات الحكدمية وحافة مؤسسات القطاع العاا.

 غرف الت ا   والسناعة ومؤسسات القطاع الخاص. -

 مؤسسات النفع العاا. -

 املؤسس ي.مختلف املؤسسات املعنية بتنمية مها ات القيا   البداعية والتميز   -

 العالمية بكافة أنداعها. املؤسسات -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 القيا   البداعية )املفهدا تتتتتت ا همية تتتت املحد ات تتت مها ات ومداصفات وأنماط القيا   الفعالة واملحفز  القيا  (.  املحد  ا ول 

 وعالقتها بالتنمية بمفهدمها الداسع والشامل واملستداا. و  القيا   البداعية  املحد  الثاني

 املحد  الثالث
إ ا   الدو  البداع  للقيا      بنا  وتنمية القد ات واملها ات الذاتية )   التفديض والتمكين وإ ا   الدقت واتخاذ القرا ات  

 وحل املشكالت(. 

اقتسا  املعرفة.أحدث املما سات القيا ية    إ ا    املحد  الرابع  ا  ا  املؤسس ي و

 قداعد وتقيي  العمل املؤسس ي.. و (املعايير تتتتتت مقدمات ن احهالتميز املؤسس ي )املفهدا تتت ا همية تتت  املحد  الخام 

 املبا ئ تتتتتتتتت املعايير(.نماذج التميز املؤسس ي )املفاهي  تتتتتتتت أ وات وطر  ت سين وتطدير ا  ا  املؤسس ي. و  املحد  السا س

 املما سات القليمية والدولية لقياس التميز املؤسس ي. املحد  السابع

 أساليب ترسيخ ثقافة البداع واالبتكا  والتميز    بيئة العمل. املحد  الثام 

 معلدمات أخرى 

وتقنياتها. بالضتتتتتافة إلى استتتتتتخداا مختلف ا ستتتتتاليب   والتميز املؤستتتتتستتتتت ي عملية عيى نماذج القيا   البداعية يشتتتتتتمل البرنامج عيى تطبيقات  

  وعرض أفالا تد ي ية.تما ي  وحاالت عملية و مناقشة وحدا    و م اضرات قسير   التد ي ية م  

 

 

 

 

 

 



 

 

 التخطيط االستراتيج     القطاع التربدي  .4

 أهداف البرنامج 

 :  يهدف البرنامج إلى

   ج االستراتيتعرف عيى مفهدا وأهمية ونماذج وخطدات التخطيط ال -

 املدى.وبين التخطط طديل  والفر  بينه ج االستراتيالتخطيط   أهميةبيان مدى  -

 له.مراحو  ج االستراتيالتعرف عيى اه  نماذج التخطيط   -

 االستراتيج  البيئي لتعرف عيى مفهدا الت ليل ا -

  S.W.O.T Analysis.الرباع  للبيئة الداخلية والخا جية.استتتتخداا أ ا  الت ليتل إكساب املشا كين مها ات  -

التعليمية سدا    املؤسسةت ديتتتتتتد العدامتتتتتتل التي تؤثر عيى عمل و فتتتتتتي ت ليتتتتتتل   Analysis STEEP استتتتتتتخداا أ ا إكساب املشا كين مها ات  -

 جية. اخلية أو خا  هذ العدامل   حانت

 االستراتي ية الخطة  التعرف عيى طر  ومبا ئ صياغة -

 ةالستراتي ي الرؤية  اغةيمها ات ص  املشا كينكساب  إ -

 التعليميةاملؤسسة ي  قو  رةاالستراتي ي الرسالةصياغة  مها ات   املشا كينكساب  إ -

 وا هداف االستراتي يةالفر  بين الغايات   لتعرف عيىا  -

 االستراتي ية وتقديمها.الغايات   املها ات الال مة لسياغة  املشا كينكساب  إ -

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 التربيةو ا    قطاع التخطيط     -

 -مدجهي العمدا -

 .ال ا اتمديري   -

 وكال  الد ا   املساعدي . -

 املؤسسات التربدية والتعليمية املختلفة. -

 الحكدمية املعنية بالخطيط االستراتيج .ية وغير ماملؤسسات الحكد  -

 م ال التخطيط االستراتيج  والعاملين    مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات النفع العاا ذات العالقة. -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 االستراتيج .مفهدا وأهمية ونماذج وخطدات التخطيط  املحد  ا ول 

  ج االستراتي  البيئي الت ليل  املحد  الثاني

 .االستراتي يةصياغة الخطة  املحد  الثالث

 .االستراتي يةتنفيذ الخطة  املحد  الرابع

 .االستراتي يةمتابعة وتقدي  الخطة  املحد  الخام 

 املما سات    م ال التخطيط االستراتيج . أفضلمناقشة  املحد  السا س

 مراحل وخطدات التخطيط االستراتيج     القطاع التربدي.تطبيقات عملية لكل  املحد  السابع

 معلدمات أخرى 

يشتتتتتتتتتتتتتمتل البرنتامج عيى عتد  تطبيقتات عمليتة حدل مهتا ات التخطيط التربدي االستتتتتتتتتتتتتراتيج ر بتدأ بتالتعرف عيى اه  نمتاذج التخطيط التربدي  

  أشتتتتتهر االستتتتتتراتيج  مرو ا بت ليل البيئة الداخلية والخا جة للمؤستتتتتستتتتتة التعليمية ع  طريق 
ً
ى  إلنماذج الت ليل البيئي االستتتتتتراتيج  وصتتتتتدال

ه  املها ات اللزمة لتطبيق وتقدي  الخطة  أث  معرفة  االستتتتتتتتتتراتي يةر ؤية املؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتة التعليمية و ستتتتتتتتتالتها وقيمها وأهدافها  صتتتتتتتتتياغة   إتقان

 للدحدات والجلسات التد ي ية املختلفة.
ً
 االستراتي ية. وسيت  استخداا بعض أساليب التد يب املختلفة تبعا

 

 



 

 

 ا  مات لتعا   االقتسا ي    ظل ا تسياسا  .5
 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:  

الرحائز الرئيسية التي بنيت  التعا   االقتسا ي    ظل ا  مات االقتسا ية واملالية عمدمار بالنظر الى  سياسات  أنداع وأهداف  ت ديد   (1)

    ا  بيات االقتسا ية والتطبيقات العملية. عليها

الدولية الت ا ب  ال سيما م  خالل استعراض بعض  هذه السياساتر  وتنفيذ وتقيي   تعزيز مستدى الملاا بأساليب وأ وات صياغة   (2)

 التعا  . سياساتالفعال لتخطيط التعا   االقتسا ي واستخالص الد وس املستفا      ال   م ال والعربية 

قشة فعالية سياسات التعا   االقتسا ي التي طبقت    الدول العربية    ظل جائ ة كد ونا والغال  االقتسا ي الذي  افقها  منا (3)

 وخسائص االقتسا ات العربية.

 .التعا   االقتسا يسياسات وتقيي  تزويد املشا كين بمها ات ت ليل  (4)
 

 الفئات املستهدفة
 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 و ا ات وهيئات التخطيط  -
 و ا ت املالية  -
 البندك املركزية -
 الد ا ات والهيئات ذات العالقة بالقطاعات النتاجية واملشروعات السغير  واملتدسطة  -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 سياسات التعا   م  الجائ ة الى الغال  االقتسا ي: خسائص ا  مة الحالية وأهمية  املحد  ا ول 

 سياسات التعا  : م  النظرية الى التطبيق املحد  الثاني

 سياسات التعا    وليا وعربيا: الد وس املستفا    املحد  الثالث

 سياسات التعا      الدول العربية وأثا ها عيى املدى القسير والطديل  املحد  الرابع

 ت ليل سياسات التعا   االقتسا ي    الدول العربيةعروض فر  العمل  و ا   املحد  الخام 
 معلدمات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 القطاع العاا تطدير إ ا ات التد يب     آليات .6

 أهداف البرنامج 

 إلى: يهدف البرنامج  

قتد اته     م تال املفتاهي  الحتديثتة    م تال التتد يتب والتنميتة ال شتتتتتتتتتتتتريتةر كمتا يتطر  لكستتتتتتتتتتتتتابه  املعرفتة ع     املتتد بين وتتدعي   تتد يتب -

 العملية التد ي ية ومقدمات ن احهار  طبيعة ومكدنات

 تدضيح  و  التخطيط للتد يب وخطة التد يب    ت سين ا  ا ر ويتناول الشا   إلى منظدمة التد يب وت انسهار -

 مها ات تقيي  التد يب والعملية التد ي ية وأثرها عيى جد   ا  ا  التد يبي استعراض  -

الال مة للتعامل مع أبر  املعدقات التي تداجهها العملية التد ي ية وكيفية التغلب عليها بشتتتتتتتتتتتكل يستتتتتتتتتتته     تطدير   املتد بين باملها اتتزويد  -

 ا عمال املندطة به . املتد بين   أ ا  

 املستهدفةالفئات 

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 إ ا ات التد يب والتأهيل الدظيفي    الجهات واملؤسسات الحكدمية وشبة الحكدمية. -

 مراكز التد يب    مؤسسات النفع العاا. -

 إ ا ات التنمية ال شرية. -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 وم االت االهتماا باملدا   ال شرية.مفهدا التنمية ال شرية  املحد  ا ول 

 آلية تنمية العنسر ال شري. املحد  الثاني

 مراحل تخطيط وإ ا   العملية التد ي ية. املحد  الثالث

 الجد   وتطبيقاتها عيى عملية التد يب. املحد  الرابع

 استراتي ية الخطدات الستة لتطدير إ ا   التد يب. املحد  الخام 

 تطبيقات عملية. –قائمة مراجعة سياسات وآليات التد يب لضمان الجد    السا ساملحد  

 معلدمات أخرى 

يتضتتتتتتتتتتتتم  البرنتامج حلقتات تتد ي يتة يقدا بتاعتدا هتا وتقتديمهتا املشتتتتتتتتتتتتتا كدن حيتث يت  فيهتا استتتتتتتتتتتتتخالص أه  التد وس    م تال التتد يتب وآليتات  

 الطالبة للبرنامج. الجهةتعديل بعض م او  ومكدنات البرنامج بما يتال ا مع احتياجات    ويمك  التطدير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تمديل املشروعات السغير  واملتدسطة .7

 أهداف البرنامج 

 :  يهدف البرنامج إلى

 .القضايا التي تتعلق بتمديل املشروعات السغير  واملتدسطة املتد بين بكافةعريف  ت -

ن احهار إضتتافة إلى  و  التعريف بمفهدا املشتتروعات الستتغير  واملتدستتطة وأهميتها وتقستتيماتها وخستتائستتها ومعدقات نمدها ومقدمات  -

 .املؤسسات الحكدمية وغير الحكدمية ذات العالقة

 بيان حج  وأبعا  مشكلة التمديل بالنسبة للمشروعات السغير  واملتدسطةر وعرض وت ليل سد  االئتمان الخاص بهذه املشروعات.  -

يل الخاصتتتتتة باملشتتتتتروعات الستتتتتغير  واملتدستتتتتطة فهدا عملية االقتراض ومراحلها وم د ات حل مرحلةر إضتتتتتافة إلى مستتتتتا   التمد عرض مل -

 وشروطها ومخاطر االئتمان.

عرض ت ا ب مؤستستات ضتمان القروض ومؤستستات الدع  الفوي و و ها    تقليل الف د  بين املشتروعات ومؤستستات التمديلر إضتافة  -

أفضل املما سات    هذا املجال.  إلى عرض بعض الت ا ب العربية والدولية و

 فةالفئات املستهد

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 املؤسسات الحكدمية وغير الحكدمية املعنية بتطدير املشروعات السغير  واملتدسطة. -

 مؤسسات التمديل الخاصة باملشروعات السغير  واملتدسطة. -

 وحدات تمديل املشروعات    املسا فر واملؤسسات املعنية بريا   ا عمال. -

 بتمكين الشباب واملرأ ر ومؤسسات تشجيع االستثما .املؤسسات املعنية  -

 غرف السناعة والت ا   ومنظمات ا عمال ذات العالقة. -

 املؤسسات االقتسا ية الدولية املان ة ذات العالقةر والعاملين    مؤسسات الدع  الفوي واملؤسس ي. -

 .م ال التخطيط لقطاع املشروعات السغير  واملتدسطةر ومؤسسات ضمان القروض -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 مفهدا وخسائص وأهمية ومراحل عمر املشروعات السغير  واملتدسطة و و ها    التنمية االقتسا ية واالجتماعية. املحد  ا ول 

 واملتدسطة.االحتياجات التمديلية ومسا   تمديل املشروعات السغير    املحد  الثاني

 مشكلة التمديل وسد  االئتمان وآليات تقليل الف د  بين الطلب والعرض. املحد  الثالث

 مراحل عملية القراض وم د ات حل مرحلة. املحد  الرابع

 واملتدسطة وآليات التمديل السالمي.آليات ومخاطر تمديل املشروعات السغير    املحد  الخام 

 آليات معالجة مشكلة التمديل ومؤسسات ضمان القروض. املحد  السا س

 ت ا ب عربية و ولية وطر  االستفا   منها. املحد  السابع

 معلدمات أخرى 

ت ديد االحتياجات املشتتتتتتتتتروعات التمديليةر وتطبيقات حدل آليات املفاضتتتتتتتتتلة بين   املتد بين عيىيشتتتتتتتتتتمل البرنامج عيى تطبيقات الختبا  قد   

التمديل املختلفة باستتتتتتتخداا مختلف املعاييرر وتطبيقات عملية تتمثل بعرض ومناقشتتتتتتة بعض الت ا ب الدولية والعربية وأستتتتتتباب    مستتتتتتا   

 ن احها. 

 

 

 

 

 



 

 

 اقتسا  املعرفة واالقتسا  الرقمي وقضايا التنمية  .8

 أهداف البرنامج 

 إلى: يهدف البرنامج  

 مفهدا اقتسا  املعرفة وخسائسه ومتطلباته ونظمه ووسائله ومكدناتهر   املتد بين أساسياتتعريف   -

الدولية لقياس مؤشتتتتتتتتتترات الرأس املال املعر   وال شتتتتتتتتتترير إلى جانب التعرف عيى أ وات الربط والعالقة الدثيقة    املتد بين باملناهجتزويد  -

اقتسا  املعرفة.   بين قضايا التنمية العربية و

 لتي تداجه الدول العربية وأثرها    بنا  بيئة  اعمة القتسا  املعرفةرت ديد الفرص والت ديات ا -

 ملكانة الدول العربية    مؤشتتتتترات  أس املال املعر   وال شتتتتتري وانعكاستتتتتاتها عيى تنمية وتطدير املها ات واملما ستتتتتات  تقدي   -
ً
 واستتتتتعا

ً
ت ليال

 م  الت ا ب الدولية الناجحة    هذا املجال. املعرفية للمدا   ال شرية    القطاعين العاا والخاص مع االستفا  

 مسفدفة سياسات العمل لتدطين ثقافة اقتسا  املعرفة    الخطط النمائية للدول العربية. طر  إعدا استعراض  -

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 و ا ات االقتسا  والتخطيط والتنمية -

 والخاصمؤسسات القطاعين العاا  -

 إ ا ات التنمية ال شرية    املؤسسات الحكدمية والخاصة ومؤسسات النفع العاا -

 و ا ات التعلي  والتعلي  العال  -

 م ال العالا االقتسا ي.  -

مؤستتتتتستتتتتات النفع العاا ذات العالقة بالتنمية    مؤستتتتتستتتتتات التعلي  مراكز الب دث والد استتتتتات املختستتتتتة    صتتتتتياغة ستتتتتياستتتتتات التنمية. -

 الدطنية.القطاعية و 

 م ال إعدا  الخطط االقتسا ية واالجتماعية عيى املستدى الكي  والقطاع . -

 م ال تقيي  البرامج واملشروعات التنمدية. -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 )املفهدا ت الخسائص تت املتطلبات تتت املكدنات ومراحل التطد (.  مدخل عاا لالقتسا  املعر   املحد  ا ول 

 عالقة قضايا التنمية باالقتسا  املعر  . املحد  الثاني

 ت ليل للمناهج الدولية لقياس مؤشرات الرأس املال املعر   وال شري.  املحد  الثالث

 العربية وأثرها    بنا  بيئة االقتسا  املعر  .الفرص والت ديات التي تداجه الدول  املحد  الرابع

 مكانة الدول العربية    مؤشرات  أس املال املعر   وال شري. املحد  الخام 

 طر  إعدا  مسفدفة سياسات العمل لتدطين ثقافة االقتسا  املعر      الخطط النمائية. املحد  السا س

 تطبيقات عملية. املحد  السابع

 معلدمات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 طر  تقيي  الكفا   والفعالية    القطاع العاا  .9

 أهداف البرنامج 

 : يهدف البرنامج إلى

التعريف بنظ  ال ا   العتامتة وتنميتة قتد ات املشتتتتتتتتتتتتا كين حدل النمتاذج املعتاصتتتتتتتتتتتتر  بم تال قيتاس الكفتا   والفعتاليتة ال ا يتة    منظمتات   -

 مها اته  بهذا الجانب وبما يهدف إلى تطدير ا  ا  والتميز املؤسس ي.العمل وتطدير  

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 التد يب والتأهيل الدظيفي    الجهات واملؤسسات الحكدمية وشبه الحكدمية.  إ ا ات -

  العامةؤسسات امل   والتطدير الدظيفي مراكز التد يب  -

 التنمية ال شرية.إ ا ات   -

  يدان الخدمة املدنيةر وو ا ات العمل واملؤسسات املعنية بتنمية املدا   ال شرية. -

 إ ا ات التد يب واملدا   ال شرية    حافة املؤسسات الحكدمية وغير الحكدمية. -

 الدظائف وا  ا  الدظيفي.  م ال تقيي  -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 ال ا   العامة املعاصر  )السمات والنماذج( ا ول املحد  

 الكفا   والفعالية ال ا ية املحد  الثاني

 املعايير( –نمدذج بطاقة ا  ا  املتدا ن )املؤشرات  املحد  الثالث

 تطبيقات خاصة لنمدذج بطاقة ا  ا  املتدا ن    عمل املؤسسات املحد  الرابع

 عربية وعاملية    قياس الكفا   والفعالية املؤسسيةت ا ب   املحد  الخام 

 حلقة نقاشية    تطدير ا  ا  والتميز املؤسس ي  املحد  السا س

 معلدمات أخرى 

  تضتتم  البرنامج حلقات تد ي ية يقدا باعدا ها وتقديمها املشتتا كدن حيث يت  فيها استتتخالص أه  الد وس    م ال التد يب وآليات التطدير. ي

 الطالبة للبرنامج. الجهةيمك  تعديل بعض م او  ومكدنات البرنامج بما يتال ا مع احتياجات و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سياسات تنمية القطاع الخاص  .10

 أهداف البرنامج 

 :  يهدف البرنامج إلى

القضتايا املتعلقة بمراحل تطد  القطاع الخاص وأه  الستياستات التي تستاعد    نمد وتطد  هذا القطاع وتعزيز  و ه   املتد بين بأه تزويد  -

    التنمية االقتسا ية واالجتماعية.

 القطاع الخاص    الدول املتقدمة والدول العربية ومؤشرات قياس هذا الحج .  املتد بين بحج تعريف   -

 وأ واتها وأشكالهار وآليات تقيي  بعض ت ا ب الخصخسة    الدول العربية. رض مفهدا وأهمية الخصخسة ع -

 شرح آفا  الشراكة بين القطاع العاا والخاص وتبعاتها عيى حافة ا طراف وعيى املستديين الكي  والجزئي.  -

 ليات تنمية القطاع الخاص ال سيما سياسات تشجيع االستثما  وتنمية السا  ات.عرض آ -

 عمال    الدول العربية وإجرا    استات املقا نة بين هذه الدول وبيان أوجه القستد     بيئة ا عمال وكيفية تذليلها ونقاط ت ليل بيئة ا -

 القد  وكيفية تعظي  االستفا   منها. 

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   :  

 و ا ات: التخطيطر املاليةر السناعةر الت ا  . -

 السناعة والغرف الت ا يةر ومؤسسات تشجيع االستثما ر ومؤسسات تشجيع السا  ات.غرف  -

  وائر الد اسات وا ب اث والد اسات القطاعية    البندك املركزية واملؤسسات الحكدمية ا خرى. -

 ات العمالية.باملؤسسات املعنية بتنمية وتطدير القطاع الخاصر النقا -

 السفا اتر وم ال العالا االقتسا ي.املجال االقتسا ي     -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

اقع القطاع الخاص    الدول العربية وم د ات  و ه التنمدي. املحد  ا ول   التطد  التا يخ  للعالقة بين القطاع العاا والخاص وو

 مفهدا وأهمية وأشكال وآليات تقيي  عملية الخصخسة.  املحد  الثاني

 آفا  الشراكة بين القطاع الخاص والعاا.  املحد  الثالث

 سياسات تنمية السا  ات وسياسات تشجيع االستثما  والسياسات الكلية ا خرى الداعمة.  املحد  الرابع

 سياسات تطدير املشروعات السغير  واملتدسطة واملؤسسات املعنية.  املحد  الخام 

 بيئة مما سة أنشطة ا عمال    الدول العربية وتنافسية االقتسا يات العربية.  املحد  السا س

 مقا نة.تطبيقات عملية و  اسات   ابعاملحد  الس

 معلدمات أخرى 

يشتتتتتتتتتمل البرنامج عيى تطبيقات عملية حدل آليات تشتتتتتتتتجيع االستتتتتتتتتثما  املحي  وآليات تنمية الستتتتتتتتا  اتر وآليات ت ديد خدمات الدع  الفوي  

ت تا ب الخصتتتتتتتتتتتتخستتتتتتتتتتتتتة والشتتتتتتتتتتتتراكتة بين  لكتافتة مكدنتات القطتاع الختاص وآليتات الدصتتتتتتتتتتتتدل إلى هتذه الختدمتاتر وتطبيقتات حدل آليتات تقيي   

 القطاعين العاا والخاص.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سياسات وبرامج تخفيف الفقر  .11

 أهداف البرنامج 

 : يهدف البرنامج إلى

 تعريف املتد بين باملفاهي  ا ساسية للفقر وأسبابه ومظاهره وتداعياته.  -

 .تطبيقهاباملعا ف واملها ات حدل أساليب وُمؤشرات قياس الفقر وسد  تد يع الدخلر وكيفية تزويد املتد بين   -

ستتتتياستتتتات وبرامج مكاف ة الفقر وم او  التخفيف م  حدته    الدول العربيةر وإلى ت ليل الستتتتياستتتتات املناهضتتتتة   املتد بين بأه تعريف   -

 للفقر والداعمة لعدالة لتد يع عا ل للدخلر 

 لتعرف عيى مالمح  و  الحكدمات واملنظمات ا هلية    مكاف ة الفقر مع التركيز عيى هذه السياسات    الدول العربية.ا -

 ف بأه  الت ا ب الدولية والعربية الناجحة    م ال التخفيف م  حد  الفقرر التعري -

داجه الجهد  املبذولة لتخفيف الفقر وت قيق تد يع عا ل للدخل وكيفية ت او ها.ا -
ُ
 لتعريف بأه  املعدقات التي ت

 مقدمات ن اح سياسات مكاف ة الفقر بشكل عاا و   الدول العربية بشكل خاص.مناقشة  -

 ت املستهدفةالفئا

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

م ال املستتتتدى الشتتترا   واملستتتتدى التنفيذي    الد ا ات والدوائر والهيئات واملؤستتتستتتات الحكدمية املعنية بشتتتؤون التنمية االجتماعية  -

إعدا  وتنفيذ ستتياستتات وبرامج مكاف ة  عيى املستتتديات املركزية واملحليةر وبخاصتتة الجهات التي يرتبط عملها بم االت الفقرر ستتدا     

 الفقر وتخفيفهر أو    إعدا  مؤشراته أو جمع البيانات الخاصة به.

 م ال الد اسات وا ب اث املتعلقة بالفقرر و وائر الحسا ات    املؤسسات ذات العالقة بالفقر. -

 القتسا ي.م ال التخطيط االجتماع  ومؤسسات النفع العاا ذات العالقةر وم ال العالا ا -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 قياس عدا عدالة تد يع الدخل. وُمؤشراتقياس الفقر  وُمؤشراتمفاهي  الفقر وعدا عدالة تد يع الدخل  املحد  ا ول 

اقع ومظاهر وتداعيات مشكلة الفقر    الدول العربية.  املحد  الثاني  و

 تطبيقات عملية حدل أساليب قياس الفقر مع التركيز عيى الدول العربية. املحد  الثالث

 املجتمعية.سياسات ُمكاف ة الفقر ومقدمات ن احها و و  برامج التنمية   املحد  الرابع

 العربية.ُمكاف ة الفقر    عد  م  الدول   تقيي  استراتي ياتم او  التخفيف م  الفقر وآليات   املحد  الخام 

  و  الحكدمات واملنظمات ا هلية    مكاف ة الفقر.  املحد  السا س

 واستراتي يات عربية و ولية    م ال مكاف ة الفقر والد وس املستفا  .ت ا ب    املحد  السابع

 معلدمات أخرى 

يقدا املشتتتتتتتتا كدن باستتتتتتتتتخداا مها اته  لعرض ت ا ب  وله     م ال مكاف ة الفقر وتقيي  النتائج ضتتتتتتتتم  جلستتتتتتتتات نقاشتتتتتتتتية تتد ع عيى أياا 

 البرنامج.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االستثما ية واستقطاب االستثما  ا جنبي املباشر استراتي يات وأساليب ترويج الفرص  .12

 أهداف البرنامج 

 :  يهدف البرنامج إلى

ت ليل املناخ االستثما ي للدولة باستخداا الت ليل الرباع  وأساليب ت ليل القطاعات االقتسا ية الداعد   تعريف املتد بين بأساليب -

 وت ديد الفرص االستثما ية فيها.  

الدستتتتتتتتتتتتتائتتل املتبعتتة    ترويج فرص االستتتتتتتتتتتتتثمتتا ر وإكستتتتتتتتتتتتتاب املتتتد بين م  البرنتتامج املهتتا ات الال متتة الستتتتتتتتتتتتتقطتتاب   املتتتد بين بتتأحتتدثتعريف   -

 ات ا جن ية املباشتتتتتتتتتتتتر  ذات القيمة املضتتتتتتتتتتتتافة العالية إلى القطاعات االقتستتتتتتتتتتتتا ية ذات ا ولدية    الدول العربية والتي تتمتع  االستتتتتتتتتتتتتثما

 بمزايا نس ية وتنافسية كبير .  

ونتائج   بيان آليات عمل مكاتب التمثيل الخا جية لهيئات تشتتتتتتتتتتجيع االستتتتتتتتتتتثما  والستتتتتتتتتتا  ات وطر  قياس أ ا  العاملين    م ال الترويجر -

 الحمالت التروي ية.

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 هيئات ترويج االستثما  ومؤسسات تنمية السا  ات    الدول العربية بشكل عاا. -

أقساا الترويج والد اسات وا ب اث وخدمات املستثمري  بشكل خاص. -  إ ا ات و

 االقتسا ية والت ا ية والعمالية    السفا ات    الخا ج التابعة لد ا ات الخا جية.امللحقيات الدبلدماسية  -

 إ ا ات التعاون الدول     حافة املؤسسات الحكدمية ومؤسسات النفع العاا. -

 م ال العالا االقتسا ي املتعلق بقضايا االستثما . -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 االستثما  ا جنبي املباشر و و ه بالتنمية االقتسا ية واالجتماعية.  املحد  ا ول 

 أه  الدسائل التروي ية الحديثة الستقطاب االستثما  ا جنبي املباشر. املحد  الثاني

االقتسا ية الداعد  أساليب ت ليل املناخ االستثما ي للدولة باستخداا الت ليل الرباع ر وأساليب ت ليل القطاعات   املحد  الثالث

 وت ديد الفرص االستثما ية.

مها ات إعدا  الخريطة التروي ية )التعريفر كيفية االستتتتتتتتقستتتتتتتا  ع  املستتتتتتتتثمرر ت ليل ا ستتتتتتتدا  املستتتتتتتتهدفةر وت ليل  املحد  الرابع

 ات اهات املستثمري (.

 االستثما  وتنمية السا  ات.طر  عمل مكاتب التمثيل الخا جية لهيئات تشجيع  املحد  الخام 

 طر  قياس أ ا  العاملين    الترويجر وآليات تقيي  نتائج الحمالت التروي ية. املحد  السا س

 معلدمات أخرى 

 يتضم  البرنامج بعض النشاطات التد ي ية التي م  شأنها التركيز عيى مها ات الترويج وتبا ل الخبرات    هذا املجال.
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 أهداف البرنامج 

 : يهدف البرنامج إلى

 تعريف املتد بين بمها ات إجرا  املسدحات امليدانية.  -

عمليتة االستتتتتتتتتتتتتقستتتتتتتتتتتتا  ومهتا ات ت ديتل الهتدف إلى م تاو  يت  ت تديتدهتا بعتد جمع جملتة املؤشتتتتتتتتتتتترات واملعلدمتات  تعريف املتتد بين بتأهتداف -

 املتسلة. 

دحات االستتتتتتتتتطالعية ومها ات ف ص مال مة إعدا  االستتتتتتتتت يان وت ديد طر  أخذ العينات ومها ات إجرا  املستتتتتتتت   املتد بين بمها اتتزويد  -

 ت ت ديد الطر  املناسبة لجمع البيانات وت ليلها ومها ات إ خال البيانات وت ليلها.ااالست يان ومها  

 عرض بعض ا خطا  الشائعة    مرحلة جمع البيانات وت ليلها. -

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 الحسا ات العامة. وائر وهيئات   -

 و ا ات العمل والد ا ات املعنية باملسدحات امليدانية. -

 أقساا الد اسات املسحية واالستشا ات    املؤسسات الحكدمية ومؤسسات النفع العاا. -

 املؤسسات الدولية املعنية باملسدحات امليدانية. -

 العاا.  أقساا الحسا     حافة املؤسسات الحكدمية وغير الحكدمية ذات النفع -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 مفهدا املسدحات امليدانية وأنداعها وأهدافها. املحد  ا ول 

 مراحل عملية إجرا  املسدحات امليدانية. املحد  الثاني

 طر  جمع املعلدمات وت ليلها. املحد  الثالث

 امليدانية.إ ا   مراحل املسدحات  املحد  الرابع

 مقدمات ومتطلبات ن اح املسدحات امليدانية. املحد  الخام 

 مها ات ت ليل نتائج املسدحات امليدانية. املحد  السا س

 آليات تدظيف نتائج املسدحات    عملية التخطيط والتنمية. املحد  السابع

 معلدمات أخرى 
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 أهداف البرنامج 

 :يهدف البرنامج إلى

 تعريف املتد بين بمفهدا الدع  الفوي وخدمات تطدير ا عمال و و ها    تنمية وتطدير املشروعات السغير  واملتدسطة. -

وتأثير ذلك عيى   ن احهاالتعريف بمفهدا املشتتتروعات الستتتغير  واملتدستتتطة وأهميتها وتقستتتيماتها وخستتتائستتتها ومعدقات نمدها ومقدمات  -

 احتياجاتها م  الدع  املؤسس ير 

 يان  و  املؤسسات الحكدمية وغير الحكدمية ذات العالقة    جهد  تنمية هذه املشروعات.ب -

افتته املختلفتتةر وأثر هتتذه الختتدمتتات عيى  - التعريف بتتأنداع ختتدمتتات تطدير ا عمتتال وستتتتتتتتتتتتد  هتتذه الختتدمتتات ب تتان يتته الطلتتب والعرض وأطر

 املستفيد ر ومعدقات الحسدل عليها وآليات تذليل هذه املعدقات م  خالل عملية التش يك.املشروعات 

- أستتتتتتتتتتاليب ت ديد احتياجات املشتتتتتتتتتتروعات الستتتتتتتتتتغير  واملتدستتتتتتتتتتطة م  خدمات الدع  الفوي خالل مراحل عمر املشتتتتتتتتتتروعر ويعرض  عرض   -

 معينة.  خطدات ومراحل إنشا  مؤسسة لتقدي  هذه الخدمات لفئة مستهدفة -تطبيق عمي ك

فهدا حاضتتتتتنات ا عمال و و ها التنمدير وطر  تمديلها وتقييمهار إضتتتتتافة إلى الخدمات التي تقدمها هذه الحاضتتتتتنات و و ها     عرض م -

 تنمية املشروعات السغير  واملتدسطة. 

 بعض الت ا ب العربية والدولية الناجحة    م ال خدمات تطدير ا عمال وكيفية االستفا   منها.    عرض -

 يئة ا عمال    الدول العربية والدو  الحكدمي    تهيئة البيئة املناسبة لنمد وتطد  هذه املشروعات.ناقشة بم -

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 املؤسسات الحكدمية وغير الحكدمية املعنية بتطدير املشروعات السغير  واملتدسطة. -

 والعاملين    مؤسسات النفع العاا ذات العالقة.م ال حاضنات ا عمال  -

 املؤسسات املعنية بتمديل املشروعات السغير  واملتدسطة. -

 املؤسسات املعنية بريا   ا عمال واملؤسسات املعنية بتمكين الشباب واملرأ . -

 مؤسسات تشجيع االستثما  والعاملين    غرف السناعة والت ا   ومنظمات ا عمال. -

 قتسا ية الدولية املان ة ذات العالقة بتطدير املشروعات السغير  واملتدسطة.املؤسسات اال -

 مؤسسات الدع  الفوي واملؤسس ي. -

 مديريات الد اسات والسياسات    و ا ات التخطيط واملالية والسناعة والت ا  . -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 عمر املشروعات السغير  واملتدسطة و و ها    التنمية االقتسا ية واالجتماعية.مفهدا وخسائص وأهمية ومراحل  املحد  ا ول 

العاا والخاص و و  خدمات تطدير   املحد  الثاني  القطاع  م   تذليلهار و و  حل  وآليات  واملتدسطة  السغير   معدقات نمد املشروعات 

 ا عمال.

 السغير  واملتدسطة م  خدمات تطدير ا عمال وسد  هذه الخدمات. آليات ت ديد احتياجات املشروعات   املحد  الثالث

الدع   املحد  الرابع تقدي   أ وات  حأحد  واملتدسطة  السغير   للمشروعات  ا عمال  حاضنات  و و   الخدمات  عيى  الحسدل  معدقات 

 الفوي.

 مراحل عمر املشروع.  بيئة ا عمال وتأثيرها عيى املشروعات السغير  واملتدسطة خالل حافة املحد  الخام 

 ت ا ب عربية وتطبيقات عملية حدل مها ات ت ديد احتياجات املشروعات م  خدمات الدع  الفوي وآليات تقديمها. املحد  السا س

 معلدمات أخرى 
 
ً
ملراحل  و   املشتتتتروعر يشتتتتتمل البرنامج عيى عد  تطبيقات عملية حدل مها ات ت ديد احتياجات املشتتتتروعات م  خدمات الدع  الفوي وفقا

وتطبيقات حدل مها ات إنشتتتتتتتتتتتا  حاضتتتتتتتتتتتنات ا عمال ومتطلبات ن احهار وتطبيقات عملية حدل ت ليل البيئة االستتتتتتتتتتتتثما ية ومها ات تفستتتتتتتتتتتير  
كما  ترتيب الدول العربية    التقا ير املتعاقبة. ويشتتتتتمل البرنامج عيى تطبيق حدل مراحل تأستتتتي  مؤستتتتستتتتة معنية بتطدير خدمات ا عمال. 

  
ً
يكستتتتب املشتتتتا ك بعض مها ات كتابة التقا ير القستتتتير  ومها ات العرض والتقدي ر وستتتتيت  استتتتتخداا بعض أستتتتاليب التد يب املختلفة تبعا

 للدحدات والجلسات التد ي ية املختلفة.



 

 

 تقيي  النشاط التد يبي وقياس العائد م  التد يب .15

 أهداف البرنامج 

 إلى: يهدف البرنامج  

 تنمية قد ات املشا كين حدل عملية تقيي  النشاط التد يبي وقياس العائد م  التد يب عيى الفر  واملنظمة. -

ال شتتتتتتتتتتتتريتتةر وبمتتا ينعك  عيى الكفتتا   والفعتتاليتتة للعتتاملين وت قيق أهتتداف  تطدير مهتتا ات وأ ا  العتتاملين    م تتال تنميتتة وتتتأهيتتل املدا     -

 واستراتي ية منظمة العمل.

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 إ ا ات التد يب والتأهيل الدظيفي    الجهات واملؤسسات الحكدمية وشبه الحكدمية. -

 .والتطدير الدظيفيمراكز التد يب و  إ ا ات التنمية ال شرية -

  يدان الخدمة املدنيةر وو ا ات العمل واملؤسسات املعنية بتنمية املدا   ال شرية. -

 تقيي  أ ا  العاملين وقياس العائد م  التد يب. م ال -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 الطريقة املنهجية للعملية التد ي ية املحد  ا ول 

 بالنتائج و و  عملية التد يب التدجيهيةال ا    املحد  الثاني

 مفهدا وأنداع مؤشرات ا  ا  التد يبي  املحد  الثالث

 عملية تقيي  النشاط التد يبي )ال ا ات والنماذج( املحد  الرابع

 نماذج متقدمة لتقيي  العملية التد ي ية املحد  الخام 

 (ROTI) – (ROI)ت ديد العائد عيى االستثما     التد يب  املحد  السا س

 مداخل وخطدات تعزيز العائد عيى التد يب    منظمات العمل املحد  السابع 

 معلدمات أخرى 

قياس العائد     م ال املستتتتخلستتتة تضتتتم  البرنامج حلقات تد ي ية يقدا باعدا ها وتقديمها املشتتتا كدن حيث يت  فيها استتتتخالص أه  الد وس 

يمك  تعتديتل بعض م تاو  ومكدنتات البرنتامج بمتا يتال ا مع احتيتاجتات  كمتا   .وأثره    تنميتة العتاملين وت قيق أهتداف منظمتة العمتلالتتد يتب  م  

 لطالبة للبرنامج.ا الجهة
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 أهداف البرنامج 

 : يهدف البرنامج إلى

    التربة واملياه والهدا  -
ً
 وجدا

ً
 .التعريف بالبيئة بنداحيها املختلفة وكذلك أه  املؤشرات املستخدمة لقياس ا غراض البيئية برا

هتتتذا الندع م  التنميتتتة عيى حتتتافتتتة االعتبتتتا ات املؤثر  واملتتتتأثر  عيى الرفتتتاه التعريف بيئتتتة التنميتتتة املستتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتة وذلتتتك م  حيتتتث شتتتتتتتتتتتتمدل   -

 .االقتسا ي واالجتماع  سدا  املرتبطةر باالعتبا ات االقتسا ية أو االجتماعية أو الثقافية أو غيرها م  االعتبا ات ذات العالقة

العديد م  ا ليات وا ستتتتاليب املتاحة لضتتتتمان مثل هذا الربط. وتنبع  بط البيئة بالتنمية املستتتتتدامةر وذلك م  خالل عرض ومناقشتتتتة  -

أهميتتة العالقتتة التنميتتة املستتتتتتتتتتتتتتتدامتتة والبيئتتة م  الحقيقتتة املتنتتاميتتة والقتتائلتتة بتتأهميتتة وتتتأثير البيئتتة عيى الرفتتاه االقتستتتتتتتتتتتتتا ي واالجتمتتاع ر 

 وكذلك التأثير املعاك  للتنمية املستدامة عيى البيئة.

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 ا جهز  املسؤولة ع  صياغة الخططر والسياسات االقتسا ية واالجتماعية. -

 ا جهز  وال ا ات البيئية املسؤولة ع  تركيب املؤشرات البيئية. -

 التنمية املستدامة.املنظمات القليمية    البلدان العربية املهتمة باالعتبا ات البيئية و م ها    آلية عمل  -

 م ال إصدا  التقا ير العربية املهتمة بشكل أساس ير أو    أحد فسدلهار باعتبا ات التنمية املستدامة والبيئة. -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 التعريف بالبيئة مع إشا   خاصة للتقديرات الخاصة با ثر البيئي واملستمد  م  الحسابات القدمية البيئية.  املحد  ا ول 

 املؤشرات البيئية املرتبطة بالتربة والهدا  واملياه مع إشا   خاصة بالحسا ات العربية. املحد  الثاني

 الحسابات البيئية التابعة. املحد  الثالث

 التعريف بالبيئة املستدامة: املكدنات االقتسا ية واالجتماعية والثقافية. الرابعاملحد  

 .والتنمية املستدامةر و و  االعتبا ات البيئية  2015أهداف ا لفية الجا يةر وما بعد عاا   املحد  الخام 

 بعض أساليب  مج البيئة ضم  ا هداف والسياسات االقتسا ية.  املحد  السا س

 حالة   اسية ع   مج البيئة ضم  التنمية املستدامة.    السابع املحد 

 معلدمات أخرى 
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 أهداف البرنامج 

 :  يهدف البرنامج إلى

 إلى مرحلتة التطدير ال ا ير وأه  التقنيتات    تستتتتتتتتتتتتليط -
ً
الضتتتتتتتتتتتتد  عيى حركتة الصتتتتتتتتتتتتالح ال ا ي وأه  املفتاهي  واملراحتل املرتبطتة بهتا وصتتتتتتتتتتتتدال

 والنماذج ال ا ية التي ساهمت    تطدير وت سين نظ  ال ا   العامة. 

آفا  العمل املؤسس ي  -     ضد  تدجهات التنمية املستدامة.التعريف بأبر  قضايا التنمية ال ا ية املعاصر  ومستقبل و

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

  يدان الخدمة املدنية وا جهز  واملؤسسات الحكدمية وشبه الحكدمية. -

 مراكز وحدات التطدير ال ا ي والتد يب والتطدير الدظيفي. -

 إ ا   التنمية ال شرية والتخطيط النمائي. -

 وم تديات البرنامج الرئيسيةمكدنات 

 مفهدا ومقدمات عملية الصالح ال ا ي  املحد  ا ول 

 استراتي يات عملية الصالح ال ا ي ملنظمات وقطاعات الجها  ال ا ي للدولة املحد  الثاني

 التطدير ال ا ي مفاهيمه وم االته املعاصر  املحد  الثالث

 والنماذج ال ا ية املعاصر  لنظ  ال ا   العامةالتقنيات   املحد  الرابع

 ت ا ب وخبرات عربية و ولية    تطدير ال ا   العامة بالقطاع العاا املحد  الخام 

 قضايا التنمية ال ا ية املعاصر  بمؤسسات القطاع العاا املحد  السا س

 وتدجهات التنمية املستدامةآفا  العمل املؤسس ي    ضد  مفاهي   املحد  السابع 

 معلدمات أخرى 

املستخلسة بمنظمة العمل لتطدير  تضم  البرنامج حلقات تد ي ية يقدا باعدا ها وتقديمها املشا كدن حيث يت  فيها استخالص أه  الد وس  ي

 الطالبة للبرنامج. الجهةيمك  تعديل بعض م او  ومكدنات البرنامج بما يتال ا مع احتياجات  كما  .مستقبل ال ا   العامة
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 أهداف البرنامج 

 إلى:  يهدف البرنامج  

-   .
ً
 والعربية خسدصا

ً
 تعريف املتد بين بمفهدا العدملة وتا يخها وما ه  آثا ها املحتملة عيى الدول النامية عمدما

 ت ليل حل الت ديات التي تفرضها العدملة بكل أبعا ها الت ا ية واملالية واالجتماعية والثقافيةر -

ها ستتتتتتتتتتدا     تخفيف ضتتتتتتتتتتغدطات العدملة وآثا ها الستتتتتتتتتتلبية أو كيفية  استتتتتتتتتتة  و  التكتالت القليمية ستتتتتتتتتتدا  االقتستتتتتتتتتتا ية والت ا ية و و    -

 االستفا   القسدى م  الفرص التي تنت ها عدملة االقتسا ات الدطنية.  

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 و ا ات: الت ا  ر االقتسا ر املاليةر والتخطيط. -

 والبندك املركزيةر ومراكز الب دث. -

 و ا ات الخا جية والهيئات املكلفة با ا   الت ا   الخا جية واالستثما  ا جنبي املباشر. -

 و ا ات العمل والشؤون االجتماعية ونقابات العمال. -

 م ال العالا االقتسا ي.      -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 مفهدا العدملة ومختلف مراحلها التا يخية.  املحد  ا ول 

 قياس العدملة وتطد  مؤشراتها.  املحد  الثاني

 تقيي  مختلف آثا  العدملة عيى االقتسا ات الدطنية.   املحد  الثالث

 وأنداعها.التكتالت القليمية   املحد  الرابع

 تطد ات الت ا   البينية العربية.  املحد  الخام 

 تطد ات االستثما  البيوي العربي.   املحد  السا س

 سياسات تعزيز التعاون القليمي العربي.   املحد  السابع

 معلدمات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االقتسا ية الكليةمها ات ت ليل البيانات وإعدا  التقا ير  .19

 أهداف البرنامج 

 :  يهدف البرنامج إلى

تزويتد املتتد بين بتاملعرفتة واملعلدمتات الال متة ع  أه  البيتانتات واملؤشتتتتتتتتتتتترات االقتستتتتتتتتتتتتا يتة واالجتمتاعيتة الكليتةر وبمهتا ات ت ليتل البيتانتات  -

 االقتسا ية واالجتماعية وطر  عرضها.

االقتستتتا ية عيى مستتتتدى االقتستتتا  أو القطاع وكيفية الحستتتدل عليها م  مستتتا  ها املختلفةر    البياناتبيان أنداع ومستتتا   وتقستتتيمات   -

 وطر  جمع هذه البيانات وآلية تبديبها.  

دبة ومستتتتتا  هار ث     كيفية ت ديد أهداف عملية الت ليل االقتستتتتتا ير وم  ث  مستتتتتاعدته    ت ديد البيانات املطل  املتد بينمستتتتتاعد   -

أقل وقتر وم  ث  ت ديد املؤشتتتتتتتترات التي ي ب احتستتتتتتتتابها ب يث يت  تدظيفها بما يخدا الهدف   طر  جمعها بستتتتتتتتهدلة وبأقل التكاليف و

 م  عملية ت ليل البيانات.

 منها.  ومها ات كتابة وعرض نتائج الت ليل عيى شكل تقا ير وبشكل يزيد م  معدالت االستفا    املتد بين بطر  تزويد  -

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 الهيئات و وائر الحسا ات العامة. -

 م ال إعدا  التقرير السندي    تلك املؤسساتر وم ال الد اسات االقتسا ية واالجتماعية. -

واملؤستتتستتتات املستتترفية وغير املستتترفيةر وهيئات تشتتتجيع  وائر البندك املركزيةر و وائر الد استتتات والتخطيط    املؤستتتستتتات الحكدميةر   -

 االستثما  العربية.

م ال إعدا  التقا ير الستتتتتتندية    مؤستتتتتتستتتتتتات العمل االجتماعية وحافة الجهات التي تستتتتتتتلزا طبيعة عملها ت ليل البيانات االقتستتتتتتا ية  -

 وكتابة التقا ير.

 م ال العالا االقتسا ي. -

 البرنامج الرئيسيةمكدنات وم تديات 

 أه  املؤشرات االقتسا ية الكلية ومسا   جمع وتبديب وطر  ت ليل البيانات االقتسا ية. املحد  ا ول 

 مفهدا وأهمية وأنداع التقا ير االقتسا ية واالجتماعية الكلية. املحد  الثاني

 إعدا ها.مكدنات التقا ير االقتسا ية الكلية ومتطلبات   املحد  الثالث

 جمع البيانات وطر  تبديبها وعرضها وأه  املؤشرات االقتسا ية وطريقة حسابها. املحد  الرابع

 أساسيات كتابة وترتيب وعرض الت ليل االقتسا ي. املحد  الخام 

 االقتسا ية.مها ات إعدا  التقا ير  املحد  السا س

 التقا ير االقتسا ية املحلية العربية والدولية وتطبيقات عملية.حاالت   اسية حدل بعض   املحد  السابع

 معلدمات أخرى 

تقرير ستتيعرض لغاية مار حيث ستتيت   أو يشتتتمل البرنامج عيى تطبيقات عملية حدل كيفية إعدا  تقرير اقتستتا ي ملؤستتستتة اقتستتا ية معينة 

كما ستتتتتتتتتيكدن هناك تطبيقات لتقيي  بعض التقا ير املدجد   لبيان الثغرات  تطبيق املها ات املكتستتتتتتتتتبة حدل مختلف مراحل إعدا  التقرير.

 مخطط مبدئي لتقرير مقترح م  قبل إ ا اته .  املتد بين إعدا الداضحة فيها. وسيطلب م  

 

 

 

 

 



 

 

 التنديع االقتسا ي والسياسات السناعية الحديثة  .20

 أهداف البرنامج 

 : يهدف البرنامج إلى

وعالقته  لدول العربيةالتنديع االقتستتتتتتا ي    امستتتتتتا   تداجه الت ديات والشتتتتتتكاالت التي  إكستتتتتتاب املتد بين املها ات الال مة لد استتتتتتة وت ليل  -

 بالتنمية املستدامة.

اقع  - الستتتتتتناع   القطاع الستتتتتتناع     الدول العربية وأه  الستتتتتتياستتتتتتات املستتتتتتتخدمة    م ال تنمية القطاع التنديع االقتستتتتتتا ي و التعريف بد

 الت ديي  مثل سياسة إحالل الدا  اتر وسياسة تشجيع السا  ات.

 كل ينسج  مع السياسات االقتسا ية الكلية.  ها بشها ات تضمينالتعريف بالسياسات السناعية الحديثة وتطبيقاتها ومقدمات ن احها. وم -

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 التنمية السناعية والقطاع السناع     و ا ات التخطيط واالقتسا  والسناعة.إ ا ات   -

 .السلع  والخدميالهيئات واملؤسسات املرتبطة بتنمية القطاع السناع   -

 غرف السناعةر وم ال العالا االقتسا ير ومؤسسات النفع العاا ذات العالقة.    -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 املفاهيمي للتنمية املستدامة: التنديع االقتسا ي وسياسات التنمية السناعة  الطا   املحد  ا ول 

 ت ربة التنديع والتسنيع    الدول العربية: قرا   لسندو  النقد الدول  املحد  الثاني

 قرا   سريعة لسجل الدول العربية التنمدي  املحد  الثالث

 السياسات السناعية التقليدية إلى السياسات السناعية الحديثةم   املحد  الرابع

 املختلفةالحديثة أ وات السياسة السناعية   املحد  الخام 

 حاالت   اسية وتطبيقات عملية  املحد  السا س

 معلدمات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   السياسات والبرامج الداعمة القتسا  املعرفة .21

 أهداف البرنامج 

 :  يهدف البرنامج إلى

تعريف املتد بين بأه  الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات والبرامج الداعمة القتستتتتتتتتتتا  املعرفة م  خالل تناول عد  م  املدضتتتتتتتتتتدعات ذات الستتتتتتتتتتلةر حيث يت   -

اقتستتا  املعرفة    املؤستتستتات م  خالل االستتتفا   م   الت ا ب الدولية    بنا  اقتستتا  املعرفة  التعرف عيى أستتاستتيات تنمية املعرفة و

 وإمكانية االستفا   منهار

 للظروف والت ديات التي ت يط بالبيئة املؤسسية والتشغيلية عيى مستدى املؤسساتراستعراض  -
ً
 مستفيضا

ً
 ت ليال

 التعريف بالدو  الذي تقدا به منظدمة اقتسا  املعرفة    تطدير املؤسسات.  -

 ات الال مة لرصد ا ليات الال مة لتطدير املؤسسات م  منظد  اقتسا  املعرفة. إكساب املتد بين املها   -

 العملية والجرا ات العملية وا ليات لتطدير املؤسسات م  منظد  اقتسا  املعرفة.   عرض للتطبيقات -

 الفئات املستهدفة

 البرنامج العاملين   :   يستهدف

 والتنمية.و ا ات االقتسا  والتخطيط  -

 مؤسسات القطاعين العاا والخاص. -

 إ ا ات التنمية ال شرية    املؤسسات الحكدمية والخاصة ومؤسسات النفع العاا. -

 و ا ات التعلي  والتعلي  العال . -

 م ال العالا االقتسا ي. -

 مؤسسات التعلي  مراكز الب دث والد اسات املختسة    صياغة سياسات التنمية. -

 اا ذات العالقة بالتنمية القطاعية والدطنية.مؤسسات النفع الع -

 م ال إعدا  الخطط االقتسا ية واالجتماعية عيى املستدى الكي  والقطاع . -

 م ال تقيي  البرامج واملشروعات التنمدية. -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

اقتسا  املعرفة     املحد  ا ول   املؤسسات.مدخل عاا لتنمية املعرفة و

 .عرض لبعض الت ا ب الدولية    بنا  اقتسا  املعرفة عيى مستدى املؤسسات وإمكانية االستفا   منها املحد  الثاني

 .ت ليل البيئة املؤسسية والتشغيلية الداعمة ملنظدمة اقتسا  املعرفة    املؤسسات املحد  الثالث

 .تطدير املؤسسات و  منظدمة اقتسا  املعرفة     املحد  الرابع

 .مها ات تسمي  السياسات وا ليات الداعمة لألنشطة املعرفية    خطط التنمية املحد  الخام 

 تطبيقات عملية للسياسات والبرامج الداعمة القتسا  املعرفة. املحد  السا س

 معلدمات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 طر  وأساليب إ ا   املخاطر االجتماعية  .22

 أهداف البرنامج 

 : يهدف البرنامج إلى

ت ليتل وتشتتتتتتتتتتتتخيص مفهدا املختاطر االجتمتاعيتة وكيفيتة  م ته    الستتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتات االجتمتاعيتةر وت تديتد املختاطر االجتمتاعيتة لي     أوقتات  -

ا  متتات والكدا ث ف ستتتتتتتتتتتتتب وإنمتتا ملداجهتتة الت تتديتتات الراهنتتة واملستتتتتتتتتتتتتقبليتتة    هتتذا املجتتالر وكيفيتتة الستتتتتتتتتتتتيطر  عليهتتار وعيى بيئتتة عملهتتا 

 التخطيط ل ا تهار وخطدات العمل    إ ا   املخاطر م  خالل السياسات االجتماعيةر   وعناصرها الرئيسيةر وكيفية

 م  الت ا ب الدولية والعربية    م ال إ ا   املخاطر االجتماعية م  خالل السياسات االجتماعية. ملجمدعةالتعرض   -

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

افية الدسطى.الفئة التنفيذية عيى  -  مستدى العمليات والشراف املساند والفئة الشر

 و ا ات/هيئات التنمية االجتماعية    القطاع الحكدمي. -

 م ال الرعاية االجتماعية    القطاع ا هي . -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 مفهدا املخاطر االجتماعية وعالقته بالتنمية. املحد  ا ول 

 التخطيط  ليات إ ا   املخاطر    السياسات االجتماعية. الثانياملحد  

 مؤشرات قياس فعالية السياسات االجتماعية    مداجهة املخاطر االجتماعية. املحد  الثالث

  و  املجتمع املدني والقطاع ا هي     مداجهة املخاطر االجتماعية. املحد  الرابع

 وعربية    م ال إ ا   املخاطر االجتماعية م  خالل السياسات االجتماعية.ت ا ب  ولية  املحد  الخام 

 معلدمات أخرى 

 مناقشات وتطبيقات عملية.  البرنامجيتضم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إعدا  الخرائط االستثما ية   .23

 أهداف البرنامج 

 : يهدف البرنامج إلى

تدضتتيح آلية بنا  الخرائط االستتتثما ية للقطاعات االقتستتا ية املختلفة وكيفية استتتخدامها م  قبل متخذ القرا  و و ها حأ ا  ترويج     -

  ع  الجهد  التروي ية    الدول العربية وأهميتها    التنمية االقتسا ية املستدامة. 

اقع الحال  واستتتتتتكشتتتتتاف  بيان وعرض مفهدا الخرائط االستتتتتتثما ية وأنداعها ومنهجية - إعدا ها ومراحلها املختلفة ابتداً  م  تقيي  الد

 مكام  القد  التي يمك  اال تكا  عليهار وانتها  باعدا  قائمة الفرص االستثما ية الداعد  ومقدمات ن احها. 

قة بمنهجية ت ديد الفرص عرض مفهدا التنافستتتتتتتتتية والعناقيد الستتتتتتتتتناعية وستتتتتتتتتالستتتتتتتتتل القيمة ومقدماتها حأبر  املدضتتتتتتتتتدعات ذات العال -

 االستثما ية.

تزويد املتد بين بمها ات إعدا  الخريطة االستثما ية وت ديد مقدمات ن احها سدا  تلك التي تتعلق بالظروف االقتسا ية واالجتماعيةر   -

 أو باالستقرا  السياس ي والبيئة االستثما ية. 

اكتستتتتتتتتتتتتابته م  معرفتة ومهتا اتر حيتث ستتتتتتتتتتتتيت  تتبع مراحتل إعتدا  ختا طتة  بعض التطبيقتات العمليتة التي تعمتل عيى ترستتتتتتتتتتتتيخ متا ت     عرض -

 م  اجل تعزيز الجانب النظري بالتطبيق العمي .
ُ
 استثما ية ت  إعدا ها مسبقا

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 املعنية.هيئات ومؤسسات تشجيع االستثما ر واملؤسسات الحكدمية وغير الحكدمية  -

 املؤسسات املعنية بريا   ا عمال والعمل الحر. -

 املؤسسات املعنية بتمكين الشباب واملرأ ر وغرف السناعة والت ا   ومنظمات ا عمال ذات العالقة. -

 املؤسسات االقتسا ية الدولية املان ة ذات العالقةر ومؤسسات الدع  الفوي واملؤسس ي. -

 والسياسات    و ا ات التخطيط واملالية والسناعة والت ا  .مديريات الد اسات   -

 مؤسسات النفع العاا ذات العالقة ومؤسسات القطاعين العاا والخاص.    -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 املستدامة.أهمية الخرائط االستثما ية    التنمية االقتسا ية   املحد  ا ول 

 ت ليل الدضع االستثما ي    القطاعات االقتسا ية ذات الكفا   والتنافسية. املحد  الثاني

 الكلية.بنا  الخا طة االستثما ية القطاعية حسب امليز  النس ية والتنافسية والخا طة  املحد  الثالث

 ت ديد الفرص االستثما ية بنا  عيى نتائج تنافسية القطاعات والعناقيد السناعية. املحد  الرابع

 االستثما ية.الخرائط االستثما ية حأ ا  ترويج ملشروعات الدولة  املحد  الخام 

 نماذج لخرائط استثما ية ناجحة وكيفية م احاتها. املحد  السا س

 معلدمات أخرى 

كما يشتتتمل عيى تطبيقات الحاستتدب   للستتكانريشتتتمل البرنامج عيى تطبيقات عملية حدل بنا  الخرائط االستتتثما ية واالحتياجات التنمدية  

 لت ديد العناقيد وت ليل سالسل القيمة للقطاعات ذات التنافسية املرتفعة.

 

 

 

 

 



 

 

 تد يب  الأساسيات  .24

 أهداف البرنامج 

 : يهدف البرنامج إلى

واملها ات الخاصتتتتتتة    إ ا   عملية التد يب وتستتتتتتيير النشتتتتتتاط التد يبي    قاعة التد يبر م  خالل استتتتتتتعراض  املتد بين املعا فإكستتتتتتاب   -

عناصتتتتر أستتتتاستتتتية ذات عالقة مباشتتتتر  لهذه الدظيفة املعنية بالتنمية ال شتتتترية وتنمية املدا   ال شتتتترية عيى املستتتتتدى الفر ي أو مؤستتتتستتتة  

 العملر

 لدى الراشدي  واملفاهي  والقداعد ا ساسية لتسيير وت فيز عملية التعل  لديه ر حاطة باستراتي ية وأهداف التعل ال  -

عرف عيى الطر  وا ساليب التد ي ية التي يستخدمها املد ب الفعال وكيفية إعدا  ا هداف التد ي ية والسلدكية إضافة إلى التمك  الت -

 حقيبة التد ي ية.م  إ ا   الجلسة التد ي ية والتخطيط الناجح لها وم تديات ال

الضتتتتتتد  عيى أهمية اتتتتتتخستتتتتتية املد ب    إ ا   النشتتتتتتاط التد يبير إضتتتتتتافة إلى بيان أه  املها ات العملية وا  وات الال مة ل ا    تستتتتتتليط   -

 النشاط التد يبي كمها ات التأثير عيى املتد بين واالتسال الفعال والعرض والتقدي  للما   التد ي ية. 

 التقيي  للبرامج التد ي ية والتعرف عيى كيفية حساب العائد التد يبي.بيان عناصر نظاا   -

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   :  

 م ال التد يب والتعلي     مختلف التخسسات.   -

أقساا التد يب    املؤسسات املختلفة العامة والخاصة ومؤسسات النفع العاا. -  إ ا ات و

 ال شرية وم ال التعلي  العال  والفوي واملحاضرون    الجامعات املعاهد.  م ال التنمية -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 التنمية ال شرية وم االت االهتماا باملدا   ال شرية. املحد  ا ول 

 تعل  الكبا  ونظرية الت فيز. املحد  الثاني

 للتد يب.الطريقة املنهجية  املحد  الثالث

 تخطيط وإ ا   الجلسة التد ي ية. املحد  الرابع

  يناميكية املجمدعة ومسا   تأثير املد ب    ا خري . املحد  الخام 

 مها ات املد ب الفعال وأخالقيات مهنة التد يب. املحد  السا س

 معلدمات أخرى 

عيى مناقشتتتتتتتات وتطبيقات عملية    م ال تد يب املتد بين. كما يتضتتتتتتتم  البرنامج تطبيقات    العرض والتقدي  للجلستتتتتتتات   البرنامجيشتتتتتتتتمل  

 التد ي يةر وكذلك    االستخداا ا مثل للغة الجسدر وكيفية إ ا   الجلسات التد ي ية وحلقات النقاش وو ش العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العملمها ات ت ليل مؤشرات سد   .25

 أهداف البرنامج 

 إلى:  يهدف البرنامج  

 تتتديتتتد العالقتتتة بين ستتتتتتتتتتتتد  العمتتتل والتنميتتتة بتتتأبعتتتا هتتتا املختلفتتتةر وإلى التعرف عيى مفهدا ستتتتتتتتتتتتد  العمتتتل ومكدنتتتاتتتته وآليتتتات عملتتتهر وإلى ت -

اقع أسدا  العمل العربية وإبرا  خسائسهار وإلى كيفية استخداا سياسات سد  العمل النشطة وغير النشطة.   تشخيص و

ة وكيفيتة بنتا هتار وإلى عرض نمتاذج لت ليتل مؤشتتتتتتتتتتتترات العمتل وكيفيتة إعتدا  تدقعتات  عرض مكدنتات نظ  معلدمتات ستتتتتتتتتتتتد  العمتل وأهميت  -

 بشأنها.

ت ديد ات اهات ومتطلبات إصتتتتتتتتتتتالحات ستتتتتتتتتتتد  العمل لتعزيز مستتتتتتتتتتتتديات التدظيف والنتاجيةر وإلى بيان كيفية استتتتتتتتتتتتخداا املستتتتتتتتتتتدحات   -

 العمل وبنا  السياساتر السكانية ومسدحات القدى العاملة    بنا  قاعد  بيانات لت ليل أ ا  سد  

 مها ات تقيي  سياسات سد  العمل وآلية  مج سياسات التشغيل    إطا  السياسات الكلية.  تعزيز  -

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 و ا ات العملر وإ ا ات إحسا ات العملر وم ال مسدحات التشغيل والبطالة. -

 املؤسسات الحكدمية ومؤسسات النفع العاا.إ ا ات التدظيف    حافة  -

 النقابات العماليةر و يدان الخدمة املدنية. -

 مؤسسات تمكين الشباب واملرأ . -

 م ال العالا االقتسا ير وم ال شؤون سد  العمل. -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 عالقة سد  العمل بمفهدا التنمية الشاملة. املحد  ا ول  

 مها ات ت ليل مؤشرات سد  العمل ومها ات  س  سياسات سد  العمل. املحد  الثاني

اقع وخسائص أسدا  العمل العربية وتكاملية هذه ا سدا . املحد  الثالث  و

 مدلدل مؤشرات سد  العمل الرئيسية. املحد  الرابع

 العمل وتضمينها    إطا  السياسات الكلية.نظاا معلدمات سد  العمل ومها ات تقيي  سياسات سد   املحد  الخام 

 نماذج ت ليل مؤشرات سد  العمل وإعدا  التدقعات املستقبلية. املحد  السا س

 مها ات استخداا مؤشرات سد  العمل     س  سياسات وبرامج التشغيل. املحد  السابع

 والنتاجية.إصالحات سد  العمل لتعزيز التدظيف   املحد  الثام 

 معلدمات أخرى 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبيقات الحدكمة والصالح املؤسس ي    القطاع الحكدمي  .26

 أهداف البرنامج 

 : يهدف البرنامج إلى

واملها ات الال مة حدل مفهدا الحدكمة )ال ا   الرشتتتتتتتتتتتيد ر الحك  الرشتتتتتتتتتتتيد( وتطبيقاتها العملية عيى مستتتتتتتتتتتتدى   املتد بين باملعا فتزويد  -

التتدول ومختلف القطتتاعتتات م  خالل استتتتتتتتتتتتتعراض املعتتايير واملؤشتتتتتتتتتتتترات التي ت نتهتتا املؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتات التتدوليتتة لقيتتاس فعتتاليتتة وأ ا  التتدول أو 

 املؤسسات وا جهز  الحكدمية.

 الحدكمة والبيانات املطلدبة لقياس الحاكمية.  بمكدناتاملتد بين  تعريف   -

 بخطدات ومراحل عملية الصتتتتتالح املؤستتتتتستتتتت ي ومتطلباتها. وكذلك عرض لبعض الت ا ب العربية والدولية    هذا   تقدي   -
ً
 مفستتتتتال

ً
عرضتتتتتا

 ية. آليات متابعة الخطط التنمدية    الدول العرب بالضا   إلى عرضاملجال والد وس املستفا   منها. 

 الفئات املستهدفة

ٍّ م :   العاملينيستهدف البرنامج  
    حل 

افية )فئة   - م ال اتخاذ القرا  عيى مستتتتدى مختلف القطاعات العامة والخاصتتتةر والفئة التنفيذية عيى مستتتتدى الد ا اتر والفئة الشتتتر

افية الدسطى.  قيا ات املستقبل( والفئة الشر

 بمؤسسات النفع العاار وم ال العالا االقتسا ي.م ال ال ا   والتخطيط   -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 الحدكمة والحك  الرشيد والتنمية.. مفاهي  عامة. املحد  ا ول 

 مكدنات الحك  الرشيد والبيانات املطلدبة لقياس الحاكمية. املحد  الثاني

 الحدكمة.تطبيقات حدل مؤشرات قياس  املحد  الثالث

 تقيي  السياسات واملؤسسات. املحد  الرابع

 ت ا ب عربية و ولية    م ال الصالح املؤسس ي وتطبيقاته. املحد  الخام 

 معلدمات أخرى 

عمل   املتد بين ملجمدعاتيشتتتتتتتتتتمل البرنامج عيى و شتتتتتتتتتات عمل وعرض حاالت لت فيز التبا ل وتشتتتتتتتتتخيص الدضتتتتتتتتتع الراه  م  خالل تقستتتتتتتتتي  

 تعديل بعض م او  ومكدنات البرنامج بما يتال ا مع احتياجات الجهة الطالبة للبرنامج. ويمك للحدكمة.  املعتمد حسب املحاو  



 

 

 التدفقات املالية الرسمية والتنمية .27

 أهداف البرنامج 

 إلى: يهدف البرنامج  

الال متة حدل مفهدا وأنداع وأهميتة ومستتتتتتتتتتتتا   التتدفقتات املتاليتة الرستتتتتتتتتتتتميتة حتأ ا  م  ا  وات الرئيستتتتتتتتتتتتة لتمديتل    املتتد بين بتاملعتا فتزويتد   -

 التنمية    العديد م  الدول النامية. 

 بهليات تعزيز االستفا   م  هذه التدفقات    تمديل البرامج التنمديةر ومها ات استقطاب املزيد منها.تزويد املتد بين   -

  ا ب الناجحة    م ال إ ا   هذه التدفقات واالستخداا ا مثل لها والد وس املستفا   منها.عرض بعض الت -

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين    حلَّ م : 

 و ا ات: املاليةر التخطيطر االقتسا ر الت ا   الخا جية. -

 ومؤسسات تشجيع االستثما ر وإ ا ات الد اسات وا ب اث والتعاون الدول . املركزيةرالبندك   -

 م ال العالا االقتسا ير ومؤسسات النفع العاا ذات العالقةر وم ال التخطيط التنمدي.   -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 مفهدا وأنداع وأهداف التدفقات املالية الرسمية. املحد  ا ول 

 مسا   التدفقات املالية الرسمية وآليات تعزيزها.  املحد  الثاني

 سياسات التدظيف ا مثل للتدفقات املالية الرسمية والشروط املحد   لفعالية  و  التدفقات املالية    التنمية. املحد  الثالث

 والد وس املستفا   منها.الت ا ب الدولية    م ال إ ا   التدفقات الرسمية  املحد  الرابع

 تطبيقات عملية    م ال مؤشرات التمديل النمائي والتدفقات املالية. املحد  الخام  

 معلدمات أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إعدا  وتقيي    اسات الجدوى للمشروعات السغير  واملتدسطة  .28

 أهداف البرنامج 

 البرنامج إلى: يهدف 

تزويد املتد بين باملعا ف واملها ات ا ستتتتتاستتتتتية الال مة لعدا    استتتتتات الجدوى للمشتتتتتروعات الستتتتتغير  واملتدستتتتتطةر وم  وث  العمل عيى  -

ت ليل جدوى املشتتتتتروعات وعملية اتخاذ القرا  االستتتتتتثما ير وإلى مستتتتتاعدته     إجرا  عملية تقيي  مدضتتتتتدعية و قيقة لهذه الد استتتتتات 

  النصتتتتتتتتتتتتح وال شتتتتتتتتتتتتا  عنتد اتختاذ القرا  االستتتتتتتتتتتتتثمتا ي أو عنتد اتختاذ قرا  منح االئتمتان أو قرا  تقتدي  ختدمتات التدع  الفوي وختدمتات  وتقتدي

 تطدير ا عمال.

الد استتتتتتة الستتتتتتدقية والتستتتتتتديقية والفنية   -تعريف املتد بين بمفهدار وأهميةر ومكدنات   استتتتتتة الجدوى وكيفية إعدا ها بكافة مكدناتها -

 لية والبيئية واملالية واالقتسا ية واالجتماعية والقاندنية وال ا ية. والتمدي

عيى وضتتتتع ا ستتتت  الصتتتتحي ة واملرتكزات الال مة لتقيي  عناصتتتتر   استتتتة الجدوى املختلفةر بالضتتتتافة إلى عرض آلية    مستتتتاعد  املتد بين -

تقيي  هذه الد استتتتتتتتتتتتة. ويشتتتتتتتتتتتتتمتل البرنامج عيى  بط بين الجتانب الدصتتتتتتتتتتتتفي والتطبيقي حيتث يت  عرض بعض   استتتتتتتتتتتتات الجتدوى الجتاهز   

 عملية التقيي  وعرضها أماا بقية املتد بينرم  أجل تقييمها والخروج بنتائج   ملشا يع افتراضية

استتتتتتتتتخداا الحاستتتتتتتتب    إجرا  الت ليل املال  واختبا  الحستتتتتتتتاستتتتتتتتية م  اجل تقيي  حقيقي للد استتتتتتتتة املالية ومدى مستتتتتتتتاعد  املتد بين     -

افقة للمشروع.  القد   عيى ت ديد املخاطر املر

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 التمديل "ضباط االئتمان".مؤسسات  -

 مؤسسات الدع  الفوي التي تقدا خدمات للمشروعات السغير  واملتدسطة. -

 وحدات تمديل املشروعات السغير  واملتدسطة    البندك الت ا ية. -

 مؤسسات تشجيع االستثما . -

 السنا يق التمديلية واملؤسسات التمديلية غير املسرفية. -

 املؤسسات املعنية باملشروعات السغير  واملتدسطة.أقساا الد اسات     -

 م ال االقتسا  أو العلدا ال ا ية ذات العالقة. -

 مؤسسات النفع العاا ذات العالقة بتمكين املرأ  والشبابر واملؤسسات املعنية بالريا   والعمل الحر. -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 املشروعات االستثما ية السغير  واملتدسطة وم د ات القرا  االستثما ي.أس  تقيي   املحد  ا ول 

 أنداع   اسات الجدوى وخسائسها وأهميتها وخسائص الد اسة الجيد  وعالقتها بقرا  االستثما  وقرا  منح االئتمان.  املحد  الثاني

 وآليات تقيي  املشروعات االستثما ية.مراحل إعدا  ومكدنات   اسة الجدوى التفسيلية  املحد  الثالث

 مراحل عملية تقيي    اسات الجدوى والجهات املسئدلة وأنداع وأشكال عملية التقيي . املحد  الرابع

 مها ات تقيي  الد اسة السدقية والتسديقية والفنية واملالية والقدمية والبيئية والتمديلية. املحد  الخام 

   اسية وتطبيقات عملية    م ال تقيي    اسات الجدوى ملشروعات صغير  ومتدسطة.حاالت  املحد  السا س

 كتابة التقرير النهائي بعد تقيي    اسة الجدوى واتخاذ القرا  االستثما ي املناسب. املحد  السابع

 معلدمات أخرى 

الجتدوى لبعض املشتتتتتتتتتتتتروعتات املقترحتةر وتطبيقتات استتتتتتتتتتتتتختداا يشتتتتتتتتتتتتتمتل البرنتامج عيى تطبيقتات عمليتة حدل مهتا ات إعتدا  وتقيي    استتتتتتتتتتتتات  

الكمبيدتر    إعتدا  وتقيي  التد استتتتتتتتتتتتة املتاليتة للمشتتتتتتتتتتتتروع وعيى وجته الخستتتتتتتتتتتتدص اختبتا  الحستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتيتةر وتطبيقتات حدل مهتا ات اتختاذ القرا  

 االستثما ي بعد ت ليل املؤشرات الال مةر ومها ات الت قق م  الد اسات الجيد  باملفهدا العاا.

 

 



 

 

 التخطيط االستراتيج   .29

 أهداف البرنامج 

 : يهدف البرنامج إلى

 ومناهج ومراحل التخطيط االستراتيج  وُمبر اته التنمدية للدول العربية.   بمبا ئالتعريف   -

 عرض ت ديات التخطيط االستراتيج     الدول العربية.   -

أستتتاليب التخطيط م  خالل عرض ت ا ب  ولية ناجحة وتطبيقات عملية لد استتتة الدضتتتع الراه  االقتستتتا ي   املتد بين ببعضتعريف   -

 ضافة إلى بعض نماذج االقتسا  الكي  لغايات التخطيط التنمدي. واالجتماع  واملؤسس ي بال 

 املتطلبات املؤسسية لدفع التخطيط االستراتيج     املستقبل و فع الت ديات االقتسا ية واالجتماعية.استعراض  -

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

واملؤستتتتتتستتتتتتات الحكدمية التي تقدا بعمليات التخطيط االستتتتتتتراتيج  م  أجل التنمية عيى املستتتتتتتديين  و ا ات التخطيط واملالية والتنمية   -

 الكي  والقطاع .

 البندك املركزيةر وإ ا ات ا ب اث    حافة املؤسسات ذات البعد التنمدي.   -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 الفكر التنمدي وإعا   االعتبا  للتخطيط االستراتيج  للتنمية. الحديثة   التطد ات   املحد  ا ول 

 مفاهي  ومناهج التخطيط االستراتيج . املحد  الثاني

 مراحل التخطيط االستراتيج : م  الرؤيا إلى املتابعة والتقيي . املحد  الثالث

 ت ا ب  ولية تخطيطية ناجحة. املحد  الرابع

 االقتسا  الكي  لغايات التخطيط التنمدي.نماذج   املحد  الخام 

 ت ديات وُمتطلبات التخطيط التنمدي    الدول العربية. املحد  السا س

 معلدمات أخرى 

 عمليةي تدي البرنامج عيى تطبيقات عملية عيى كيفية   استتتتتة الدضتتتتتع الراه  االقتستتتتتا ي واالجتماع  واملؤستتتتتستتتتت ير بالضتتتتتافة إلى تطبيقات  

 يعتمد البرنامج عيى تطبيقات 
ً
  عيى تقيي  الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات االقتستتتتتتتتتتا ية للدول املتعلقة بالت ا   الخا جية واالستتتتتتتتتتتثما  ا جنبي املباشتتتتتتتتتتر. وأخيرا

 وكفا   االستثما .   ICOR وما  لحساب معامل  -لبعض النتائج االقتسا ية لتقيي  آثا  السياسات االقتسا ية عيى غرا  نمدذج ها و  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سياسات واستراتي يات إ ا   املعرفة    املؤسسات  .30

 أهداف البرنامج 

 :   يهدف البرنامج إلى

 تمكين العاملين باملؤسسات باملفاهي  ا ساسية ل ا   املعرفة    املؤسسات والفدائد املكتسبة لتبوي مفهدا إ ا   املعرفة. -

 املعرفة    املؤسسات.تسليط الضد  عيى أه  عمليات ومتطلبات إ ا    -

اقع ومستدى نضج إ ا   املعرفة    املؤسسات بشكل عاا الحكدمية والخاصة. -  ت ليل وتقيي  و

 التعرف عيى أفضل املما سات العربية والدولية    م ال إ ا   املعرفة. -

 كيفية صياغة السياسات وإعدا  االستراتي يات الخاصة با ا   املعرفة    املؤسسات.عيى  التعرف -

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 الد ا ات واملؤسسات الهيئات الحكدمية. -

 مؤسسات القطاع الخاص. -

 مؤسسات النفع العاا. -

 املؤسسات التربدية والتعليمية بكل مستدياتها. -

 مراكز ومؤسسات الب ث العلمي. -

 قطاع تكندلدجيا املعلدمات واالتساالت. -

 العالمية.املؤسسات  -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 إ ا   املعرفة: مفاهي  عامة. املحد  ا ول 

 متطلبات وعمليات إ ا   املعرفة    املؤسسات. املحد  الثاني

 سياسات تبوي إ ا   املعرفة    املؤسسات. املحد  الثالث

 املؤسسات.تقيي  مستدى نضج إ ا   املعرفة     املحد  الرابع

 أفضل املما سات العربية والدولية    م ال إ ا   املعرفة. املحد  الخام 

 الطا  العاا لعدا  استراتي ية إ ا   املعرفة    املؤسسات. املحد  السا س

 تطبيقات عملية ل ا   املعرفة    املؤسسات. املحد  السابع

 معلدمات أخرى 

 تطبيقات عملية حدل أفضل املما سات العربية والدولية    م ال إ ا   املعرفة    املؤسسات.يشتمل البرنامج عيى 
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 أهداف البرنامج 

 : يهدف البرنامج إلى

التقا ير االقتستا ية القليمية والدوليةر وبيان أهمية هذه التقا ير بالنستبة للباحثين و استمي الستياستات ومعدي   املتد بين بأه تعريف   -

 الخطط االقتسا ية والعاملين    املؤسسات االقتسا ية املحلية والدولية. 

ة واستتتتتخدامها بشتتتتكل يعد  بالفائد  عيى مؤستتتتستتتتاته ر  واملها ات الال مة لت ليل نتائج التقا ير القليمية والدولي املتد بين باملعرفةتزويد  -

 وإلى شرح منهجية حل تقرير واملؤشرات املستخدمة    حل منها وكيفية حسابها. 

كيفية املقا نة بين هذه املؤشتتتتترات بين الدول وكيفية تقدي  التدصتتتتتيات لتعديل قيمة املؤشتتتتترات بشتتتتتكل ي ستتتتت  م   املتد بين عيىإ شتتتتتا   -

 ذه التقا ير ويدع  عملية التنمية االقتسا ية واالجتماعية.  ترتيب هذه الدول    ه

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين   : 

 إ ا ات الد اسات وا ب اث    و ا ات التخطيط واملاليةر و وائر التعاون الدول ر ومؤسسات تشجيع االستثما . -

 العالقةر و وائر الحسا ات العامة.غرف السناعة والت ا   والنقابات ذات  -

 املؤسسات االقتسا ية الدولية املان ةر وم ال إعدا  التقا ير االقتسا ية املحلية. -

 م ال التنافسية وبيئة ا عمال والتنمية ال شرية. -

 والعلدا ال ا ية.  م ال العالا االقتسا ي وامللحقيات االقتسا ية    السفا اتر وم ال الد اسات العليا    حليات االقتسا  -

 مكدنات وم تديات البرنامج الرئيسية

 تعريف بأه  التقا ير االقتسا ية املحلية والقليمية والدولية املحد  ا ول 

 أهمية التقا ير االقتسا ية وأهدافها واستخداماتها واملؤسسات التي تسد ها املحد  الثاني

 املؤشرات املستخدمة    التقا ير االقتسا ية وطر  حسابها  املحد  الثالث

 تطبيقات عيى كيفية استخداا هذه املؤشرات وت ليل ترتيب الدول    هذه التقا ير املحد  الرابع

 تطبيقات عيى كيفية استخداا نتائج التقا ير    إعدا  التقا ير القطرية  املحد  الخام 

 إعدا  التدصيات للجهات ذات العالقة لت سين ترتيب الدول ذات العالقة املحد  السا س

 تطبيقات عملية و  اسات املقا نة املحد  السابع

 معلدمات أخرى 

اقع الدول العربية    هذه    ترتيب ر وتطبيقات عملية حدل مها ات تفستتتتتتير تغير  التقا يريشتتتتتتتمل البرنامج عيى تطبيقات عملية تتعلق بت ليل و

 الدول العربية    هذه التقا يرر ومها ات حساب املؤشرات الفرعيةر وتطبيقات حدل مها ات ت سين ترتيب الدول العربية    هذه التقا ير.
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 أهداف البرنامج 

 : يهدف البرنامج إلى

 م   و  الت ا   الخا جية    النمد و و  ت رير  -
ً
 الت ا  تعريف املتد بين بقضتتتتتتتتايا الستتتتتتتتياستتتتتتتتات الت ا ية وعالقتها باحداث التنمية انطالقا

 وآثا ه عيى االقتسا ر  

بنية عيى التدجه بكيفية صياغة السياسات التنمدية    ظل أنظمة ت ا ية مختلفة مع التركيز عيى السياسات التنمدية املتزويد املتد بين   -

الخا ج  واالستتتتتتتتتتفا   م  الت ا   الخا جية    ت قيق معدالت تنمية متستتتتتتتتتا عةر مع مقا نة هذا التدجه مع ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات إحالل الدا  ات 

 وكيفية االنتقال م  التدجه الداخي  إلى التدجه الخا ج  وغزو ا سدا  العاملية.  

 الفئات املستهدفة

 العاملين   : يستهدف البرنامج  

 قطاعات الت ا   الخا جية وصياغة السياسات التنمدية مثل: و ا ات الت ا   الخا جيةر واملاليةر واالقتسا . -

 البندك املركزية ومراكز الب دث    قضايا الت ا   الخا جية. -

 هيئات االستثما  وترويج السا  ات والجما ك. -

 م ال العالا االقتسا ي.      -

 البرنامج الرئيسية مكدنات وم تديات

 والنمد.العالقة بين الت ا   الخا جية والتنمية    املحد  ا ول 

 قضايا االنفتاح وت رير الت ا   الخا جية.  املحد  الثاني

 تطد ات الت ا   العربية والعاملية ومؤشرات تنميتها.     املحد  الثالث

 التنمية وحماية االقتسا  والتدجه الداخي .  املحد  الرابع

 والتنمية.التنافسية وت رير الت ا     املحد  الخام 

 الخا ج .  اسة حاالت  ولية    التنمية مع التدجه  املحد  السا س

 تقيي  نمدذج التدجه الداخي .  املحد  السابع

 معلدمات أخرى 

 

 

 


