
 " سياسات وبرامج التشغيلبرنامج "

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

تعريف املتدربين ببعض التجارب العاملية في مجال إعداد الخطط والبرامج الوطنية واملحلية الهادفة إلى بناء   -

 قتصاديةفي التنمية االوتدعيم مهارات الشباب وخلق فرص عمل الئقة لهم وذلك بغرض إدماجهم على نحو فعال 

 واالجتماعية.  

التعرف على السياسات والبرامج القطرية الخاصة "باالنتقال من املدرسة للعمل" التي تعد بواسطة منظمة العمل  -

 الدولية.

 التعرف على كيفية إحداث تغييرات في برامج التعليم العالي والفني لتالئم على نحو أفضل متطلبات سوق العمل، -

دول املانحة والقطاع الخاص واملنظمات األهلية من لحكومية واملنظمات والملؤسسات ى دور كل من االتعرف عل -

 خالل تناول التجارب والخبرات املتنوعة في هذا املجال. 

 على  -
ً
الوصول إلى فهم واضح وتقييم فعال لسياسات وبرامج التشغيل في الدول العربية ومقومات نجاحها استنادا

اقع سوق   ية.ول العربالعمل في الد تشخيص و

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين في: 

 وزارات العمل وديوان الخدمة املدنية.  -

 املؤسسات الحكومية وغير الحكومية املعنية بتشغيل الشباب.  -

 إدارات سوق العمل والتشغيل، واإلدارات ومراكز الدراسات واألبحاث.  -

 الشباب.مجال الفقر وتشغيل و املنظمات التي تعمل في  -

 مجال اإلعالم االقتصادي، ومؤسسات النفع العام ذات العالقة.  -

 مكونات ومحتويات البرنامج الرئيسية

اقع البطالة في الدول العربية واألبعاد االقتصادية واالجتماعية لبطالة الشباب.    املحور األول   و

 ييمها.  الدول العربية وآليات تقسياسات وبرامج التشغيل في  املحور الثاني 

 تجارب دولية في رسم سياسات وبرامج تشغيل الشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم. املحور الثالث

 املحور الرابع
دور الدولة والقطاع الخاص في دعم سياسات التشغيل ومعوقات نجاح برامج التشغيل ومقومات 

 نجاحها.

 عمل. العالي والفني واحتياجات سوق النظم التعليم  املحور الخامس

 تطبيقات عملية حول تقييم نتائج سياسات التشغيل.  حور السادسملا

 معلومات أخرى 

البرنامج موضوع الربط بين سياسات التشغيل وسياسات مكافحة الفقر ويعرض املشاركون بعض تجارب دولهم  يناقش

 للوصول إلى أوجه القصور وقصص النجاح.    

 

 

 

 



 

   "التخطيط اإلنمائي برنامج "
 

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:  -

 وأنواعهبالتخطيط ومناهجه واملهارات املتعلقة  املعارفبأهم تزويد املشاركين  -

 التمييز بين أساليب التخطيط املشاركين في  تنمية قدرات ومهارات -

وبخاصة التخطيييط التأريييري تزويد املشاركين بمبررات وإمكانات استخدام التخطيط اإلنمائي  -
 الراهن لوقتفي ا

 بناء الخطط التنموية باعتبارها املخرج األساس ي للجهد التخطيطيتمكين املشاركين من  -

 ومبرراته توضيح أهمية التخطيط التنموي  -

 مناقشة أهم مقومات ورروط نجاح الدورة التخطيطية -

 سبةناامل KPIsستخدام باالدول العربية تزويد املشاركين بمهارات تقييم نتائج جهود التنمية في  -

التخطيييط وتييدخل الحكومييات بوجييه فييي مجييال الدولييية التعييرف علييى أفضييل وأحييدث املمارسييات  -
 عام.

 مالتعليتخطيط  –تطبيق حول أساليب التخطيط  -

 الفئات املستهدفة 

 الفئات التالية:  يستهدف البرنامج  

 القيادات الوسطى في الجهات الحكومية: مدير إدارة، مر اقب، رئيس قسم -

 دارة والتخطيط ي جهات اإل العاملين ف -

 .العاملين في جهات التنمية البشرية واملجتمعية -

 .العاملين في الجهات االقتصادية  -

 ومحتويات البرنامج الرئيسية مكونات 

 التنمية و خطط  ال التخطيط و أسس ومفاهيم ومبادئ  املحور األول 

 االنمائي التخطيطأنواع ومناهج  املحور الثاني

 ية التخطيط   العملية  ر اصعن املحور الثالث

 االجتماعيةمصفوفة الحسابات نماذج التوازن العام و  –الكمية للتخطيط األساليب  املحور الرابع 

اقع وتطور  املحور الخامس   التخطيط اإلنمائي  في الدول العربية و

 نمائي  اال التخطيط  تجارب الدول املتقدمة والصاعدة في مجال   املحور السادس 

 تخطيط التعليم  –تطبيق حول أساليب التخطيط  بع املحور السا

 الدول العربية تقييم نتائج خطط ومشروعات التنمية في  املحور الثامن 

 



 " مارسات في إدارة املوارد البشريةأفضل امل برنامج "

 نامج أهداف البر 

 : يهدف هذا البرنامج إلى تعريف املشاركين

 العمل اليوم. ط بمنظماتالتي تحي  اتاملستجد و املتغيرات  اإلحاطة ب -1

 الكلي/ املؤسس ي.تعرف بمفاهيم إدارة املوارد البشرية على املستوى  -2

 . العملالتي تواجه إدارة املوارد البشرية في منظمات  اإلحاطة بالتحديات  -3

 األدوار الجديدة إلدارة املوارد البشرية.  تحديد -4

 .HRDSاإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية تعرف على  -5

 املستهدفة ئاتالف

 يستهدف البرنامج العاملين في:

 .التدريببإدارات ومراكز املسؤولين والعاملين  ▪

 .بمنظمات العمل بالقطاعين العام والخاصالعاملين بوحدات التطوير املؤسس ي  ▪

 .القائمين على تنفيذ التدريب والتنمية املهنية ▪

 املهتمين في قضايا تطوير نظم الخدمة املدنية. ▪

 .التدريب والتطوير الوظيفيفي قضايا املهتمين  ▪

 ج الرئيسيةمكونات ومحتويات البرنام

 منظمات األعمال في عالم متغير  املحور األول 

 املؤسس ي   /إدارة املوارد البشرية على املستوى الكلي املحور الثاني

 الحكوميةنظمات  في امل التحديات التي تواجه إدارة املوارد البشرية املحور الثالث 

 إلدارة املوارد البشريةاألدوار الجديدة   املحور الرابع

 HRDSاإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية  املحور الخامس

 دراسة حالة/ تطبيقات  املحور السادس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 " التخطيط االستراتيجيبرنامج "

 نامج أهداف البر 

 يهدف البرنامج إلى:

 ته التنموية للدول العربية. التخطيط االستراتيجي وُمبررا التعريف بمبادئ ومناهج ومراحل -

 عرض تحديات التخطيط االستراتيجي في الدول العربية.    -

تجارب دولية ناجحة وتطبيقات عملية لدراسة الوضع تعريف املتدربين ببعض أساليب التخطيط من خالل عرض  -
 االقتصاد الكلي لغايات التخطيط التنموي. ماذج بعض نراهن االقتصادي واالجتماعي واملؤسس ي باإلضافة إلى ال

استعراض املتطلبات املؤسسية لدفع التخطيط االستراتيجي في املستقبل ورفع التحديات االقتصادية   -
 واالجتماعية.

 املستهدفةالفئات 

 يستهدف البرنامج العاملين في:

بعمليات التخطيط االستراتيجي من أجل  املالية والتنمية واملؤسسات الحكومية التي تقوملتخطيط و وزارات ا -
 لى املستويين الكلي والقطاعي. التنمية ع

 البنوك املركزية، وإدارات األبحاث في كافة املؤسسات ذات البعد التنموي.  -

 مكونات ومحتويات البرنامج الرئيسية

 راتيجي للتنمية.الفكر التنموي وإعادة االعتبار للتخطيط االستلحديثة في التطورات ا املحور األول 

 مفاهيم ومناهج التخطيط االستراتيجي. املحور الثاني 

 والتقييم. مراحل التخطيط االستراتيجي: من الرؤيا إلى املتابعة  املحور الثالث

 تجارب دولية تخطيطية ناجحة. املحور الرابع

 تصاد الكلي لغايات التخطيط التنموي.االق نماذج املحور الخامس

 تحديات وُمتطلبات التخطيط التنموي في الدول العربية. ساملحور الساد

 معلومات أخرى 

الراهن االقتصادي واالجتماعي واملؤسس ي، باإلضافة إلى يحتوي البرنامج على تطبيقات عملية على كيفية دراسة الوضع 
 لدول املتعلقة بالتجارة الخارجية واالسسات االقتصادية لعلى تقييم السيا عمليةتطبيقات 

ً
تثمار األجنبي املبارر. وأخيرا

  -نموذج هارود البرنامج على تطبيقات لبعض النتائج االقتصادية لتقييم آثار السياسات االقتصادية على غرار يعتمد 
 وكفاءة االستثمار.  ICORدومار لحساب معامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 " العون اإلنمائي العربي والدوليبرنامج "

 أهداف البرنامج 

 لبرنامج إلى:ف ايهد

املسؤولة عن العون، وأركال العون،  ضيح معالم العون اإلنمائي العربي والدولي.  وذلك من حيث الجهات تو  -

والتوزيع القطاعي لإلعانات واملساعدات، والشروط السائدة في مؤسسات العون اإلنمائي.  وتطور قيم العون.  

 ة في الدول املعنية.  ف التنمية املستدامذا العون بتحقيق أهداباإلضافة إلى مدى ارتباط ه

 العربي والدولي.استعراض حاالت دراسية عن العون اإلنمائي  -

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين في:

أقسام التعاون الدولي في الوزارات العربية ذات العالقة.  -  إدارات و

  ط العربية.لتخطيط وهيئات التخطيمجال تمويل التنمية في وزارات ا -

 البحوث العربية املهتمة بتمويل التنمية. مراكز  -

 عالقة بموضوع البرنامج جهات أخرى ذات  -

 مكونات ومحتويات البرنامج الرئيسية

اقع العون اإلنمائي العربي والدولي: عرض ألهم املؤررات والفجوات التمويلية في الدول العربية.   املحور األول   و

 ربي.اإلنمائي العالعون مصادر  املحور الثاني 

 والدولي كمصدر من مصادر تمويل التنمية.أهمية العون اإلنمائي العربي  املحور الثالث

 إجراءات وآليات العون اإلنمائي العربي. املحور الرابع

 حالة دراسية عن العون اإلنمائي الدولي.  املحور الخامس

 لدولي.العربي وا ن اإلنمائي تقييم العو  املحور السادس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   " استشراف املستقبلو  مناهج التخطيطبرنامج "

 أهداف البرنامج

 :يهدف البرنامج إلى

 .اكساب املتدربين املعارف واملهارات املتعلقة بمناهج التخطيط الحديث وتطبيقاته -

 .واملجتمعاتالتنموي للدول ، ودوره في التخطيط وتصويب املسار لاملستقباستشراف  املتدربين بمهاراتتزويد  -

 الفئات املستهدفة 

 يستهدف البرنامج العاملين في:

 مجال التخطيط االقتصادي واالجتماعي على مستوى وزارات التخطيط واالقتصاد واملالية والصناعة في الدول العربية. ▪

 االستثمار ومؤسسات تشجيع الصادرات.غرف الصناعة والغرف التجارية، ومؤسسات تشجيع  ▪

 الدراسات واألبحاث والدراسات القطاعية في البنوك املركزية واملؤسسات الحكومية األخرى.دوائر   ▪

 املؤسسات املعنية بتنمية وتطوير القطاع الخاص.    ▪

 مكونات ومحتويات البرنامج الرئيسية 

 قبل.تشراف املستللتخطيط واسالجدوى واألهمية التنموية  املحور األول 

 .وتطبيقات التخطيط التنموي وعالقته باالستشرافهج منا املحور الثاني

 االستشراف والدراسات املستقبلية: املفاهيم واألسس واملبادئ التوجيهية ثاملحور الثال

 أساليب وطرق االستشراف املستقبلي. الرابعاملحور 

 .ملستقبل والسيناريوهات البديلةمنهجية وطرق بناء سيناريوهات ا الخامساملحور 

 تجارب وخبرات دولية.  ور السادسحامل

آفاق الدور التنموي  املحور السابع اقع و    العربية.لدراسات املستقبلية في الدول للتخطيط واو

 معلومات أخرى 

اسييتعراض تطبيقييي لعييدد ميين يشتمل البرنامج على تطبيقات عملية حييول منيياهج االستشييراف وطييرق ورييروط إعييداد السيييناريوهات، و 

 ية في مجال االستشراف املستقبلي والسيناريوهات البديلة.ولية والعرب التجارب الد

 

 

 

 

 

 

 

 



 " آليات ومحددات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالقطاع الحكوميبرنامج "

 أهداف البرنامج

 يهدف البرنامج إلى:  

 الشاملة في القطاع الحكومي.ودة تعريف املشاركين بأسس ومفاهيم ومبادئ إدارة الج -

 على آليات ومحددات إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي.  عرفالت -

ز املستدام في األداء واإلنجازات ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى القطاع الحكومي.لى التمالسعي إ -  يُّ

 الفئات المستهدفة 

 يستهدف البرنامج العاملين في: 

 ة، مر اقب، رئيس قسم. هات الحكومية: مدير إدار وسطى في الجالقيادات ال -

 العاملين في جهات اإلدارة والتخطيط.   -

 البشرية واملجتمعية. جهات التنميةالعاملين في  -

 العاملين في الجهات االقتصادية.  -

 مكونات ومحتويات البرنامج الرئيسية

 الجودة. أسس ومفاهيم ومبادئ  املحور األول 

 إدارة الجودة الشاملة. املعايير العاملية للجودة ومنهج  ني املحور الثا

 لجودة الشاملة. متطلبات وأهم مزايا تطبيق إدارة ا املحور الثالث

 تحليل ومناقشة نماذج رائدة في إدارة الجودة الشاملة.  املحور الرابع

 الشاملة في املؤسسات الحكومية. خطة عمل لتطبيق إدارة الجودة  املحور الخامس

 الشاملة في القطاع الحكومي. عزيز إدارة الجودة مناقشة حول آليات ت املحور السادس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   "التنموية الخططمتابعة وتقييم عداد و إ آليات برنامج "
 

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى: 

 لخطيييييطمتابعييييية وتقيييييييم اإعيييييداد و باملتعلقييييية  تواملهيييييارا عيييييارففييييياهيم واملاملبيييييأهم تزوييييييد املشييييياركين  -
 .التنموية

مهييارة كيفييية و ، ومتابعتهااعداد الخطط التنموية في املطلوبة  هاراتاملقدرات و املشاركين الاكساب   -
 ليتي املتابعة والتقييم.مجراء عملية التقييم واملقارنة بين عإ

   خطط التنموية.الوصياغة  التخطيطيةاألساليب واملنهجيات تمكين املشاركين من أهم  -

 ظومة للمتابعة والتقييم.نمتمكين املشاركين من بناء  -

مؤرييرات األداء باسييتخدام فييي الييدول العربييية تزويييد املشيياركين بمهييارات تقييييم نتييائج جهييود التنمييية  -
 .املناسبة( KPIs)  الرئيسية

 تمكين املشاركين من صياغة وإعداد تقارير متابعة األداء. -

اقييع التنمييية ركين بمهييارات تزويييد املشييا - التنموييية ومخيياطر اتخيياذ  الخطييطوتحييديات العربييية تقييييم و
 القرار فيها. 

مييين خيييالل  املتابعييية والتقيييييم للخطيييط التنموييييةالتعيييرف عليييى أفضيييل وأحيييدث املمارسيييات فيييي مجيييال  -
 بعض النماذج الدولية الناجحة. استعراض 

 الفئات املستهدفة 

 العاملين في: يستهدف البرنامج  

اليييية وكافييية املؤسسيييات الحكوميييية التيييي تقييييوم التخطييييط واملتابعييية فيييي وزارات التخطييييط واملإدارات  -
 بعمليات التخطيط واملتابعة على املستويين الكلي والقطاعي.

افية العليييا )فئيية  - مجييال الفئيية التنفيذييية علييى مسييتوى العمليييات واإلرييراف املسيياند، الفئيية اإلريير
افية اقيادات املستقبل( والفئة اإل   لوسطى.رر

 .ع العاملة في االقتصاد املحلي مجال التخطيط في املؤسسات ذات النف -

 مكونات ومحتويات البرنامج الرئيسية 

 التنموية  واملتابعة للخطط تقييم الو التخطيط وخطط التنمية مفاهيم  املحور األول 

 ي الدول العربية فنظم املتابعة والتقييم الخطط التنموية و صياغة بناء و  املحور الثاني

   البرامج التنمويةالخطط و تقييم  اد و اعد مناهج وأساليب  املحور الثالث

 إعداد تقارير املتابعة والتقييم. املحور الرابع 

 في التخطيط واملتابعة تطبيقات وممارسات دولية رائدة  املحور الخامس 

 العربية التنموي في الدول ط ي خط التتقييم نتائج تطبيقات:  املحور السادس 



 

 

 " ة للدين العامتمويل التنمية واإلدارة الحديثبرنامج "

 أهداف البرنامج

 إلى:يهدف البرنامج 

 إبراز الدور التنموي املحوري للتمويل في تحقيق أهداف التنمية املستدامة. -

  االستدانة ودواعي وتصنيفاته الدين مفهوممناقشة   -

 (ظرفية – هيكلية) العربية الدول  في االستدانة دواعي -

 يةُمواجهة املديونية في الدول العرب بل ُس  -

 الفئات املستهدفة 

 يستهدف البرنامج العاملين في:

 .املالية والتخطيط واالقتصاد والبنوك املركزيةوزارات  -

 .املالية املؤسسات واألسواقالهيئات واملؤسسات املرتبطة بتنمية  -

 غرف الصناعة، ومجال اإلعالم االقتصادي، ومؤسسات النفع العام ذات العالقة.    -

 لبرنامج الرئيسية مكونات ومحتويات ا

 .حول التمويل وأهداف التنمية املستدامةمفاهيم أولية   املحور األول 

 االستدانة ودواعي وتصنيفاته الدين مفهوممناقشة  املحور الثاني

 للمديونية الدولي اإلطار  املحور الثالث

 (ظرفية – هيكلية) العربية الدول  في االستدانة واعيد املحور الرابع

 صالح السياسات املالية وحوكمة إدارة الدين: إبل ُمواجهة املديونية في الدول العربيةُس  الخامساملحور 

 األسواق واملؤسسات املالية وأدوات التمويل البديلتطوير : بل ُمواجهة املديونية في الدول العربيةُس  املحور السادس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 " ملحليةالتنمية االالمركزية و تطبيقات برنامج "

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

اقييييييع وتحييييييديات  - تزويييييييد املشيييييياركين باملعييييييارف حييييييول مفهييييييوم الالمركزييييييية والتنمييييييية املسييييييتدامة وأبعادهمييييييا، وو

 .تنمية املحلية املستدامةي إدارة الالالمركزية ف

 ة التنمية.  ت الالمركزية في عدد من الدول املختارة ودورها في مسير وتحليل بعض تطبيقاإجراء  -

 فيييي  -
ً
التعييرف علييى كيفيييية قييياس وتحلييييل مؤرييرات الالمركزييية، ميييع التركيييز عليييى بعييض التجييارب العربيييية خاصيية

رب الدوليييية فييييي املاليييية فهيييدف االسيييتفادة مييين التجيييالالمركزيييية مجييياالت التعلييييم والليييحة والبنيييية األساسيييية وا

 بية في إطار التشريعات القائمة. يز جهود التحّول نحو مزيد من الالمركزية في الدول العر تعز 

 الفئات املستهدفة 

 يستهدف البرنامج العاملين في:

 املؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة ببناء القدرات الوطنية. -

 املحلية.واملؤسسات في املجتمعات  القطاعات   -

 ملحلية والبناء املؤسس ي في املؤسسات الحكومية.إدارات التنمية ا -

 القطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدني.مؤسسات   -

 اإلعالم االقتصادي. -

 مكونات ومحتويات البرنامج الرئيسية

 عربية.املحلية المفهوم وأبعاد الالمركزية في إدارة التنمية  املحور األول 

 الالمركزية في إدارة التنمية املحلية.الترتيبات املؤسسية لتعزيز  الثانياملحور 

 تقييم تجارب عربية ودولية في مجال الالمركزية. املحور الثالث

 مهارات حساب وتحليل مؤررات الالمركزية في الدول العربية. املحور الرابع

 مة.لتنمية املحلية املتوازنة واملستدامركزية بإدارة اعالقة الال حلقة نقارية حول   الخامس  ملحور ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 " ار املؤسس ي في اإلدارة الحكوميةالقيادة اإلبداعية واالبتك مج "برنا

 أهداف البرنامج 

 يهدف البرنامج إلى:

عريفهم بأنواع لتنمية، وتاملتدربين بمفهوم اإلبداع واالبتكار واالختراع ودورها كمتطلب أساس ي لتحقيق اتعريف  -

 صول الى أفكار إبداعية البتكارات تنموية. ها للو وأنماط التفكير وكيفية االستفادة من

معوقات اإلبداع االبتكار ريف بالقدرات األساسية لإلبداع ومراحل العملية اإلبداعية واحتياجاتها، وبيان التع -

 ومستوياتهم والتعرف على سلبيات وإيجابيات كل مستوى.

اقع إلتما مفهوم اإلبداع واالبتكار الحكومي واملؤسس ي وأهميتهالتعريف ب  - م عملية التنمية املستدامة، والتعريف بو

 ؤسس ي.  كومي وكيفية استغالل املوارد بشكل فعال لتحقيق االبتكار املبداع واالبتكار الحاإل 

كومي أو املؤسس ي، ويبين تجارب الدول بتكار الحعرض دور القيادة اإلدارية اإلبداعية ومهاراتها وأهميتها في تحقيق اال  -

 ا املجال،  في هذ ذات أفضل أداء

دريبية العاملية الفعالة بتنمية التفكير اإلبداعي واالبتكاري ومهارات الحل  املساعدة في التعرف على البرامج الت -

 ومي. بتكار الحكبداعي للمشكالت واتخاذ القرارات، واستراتيجيات تنفيذ هذ البرامج لتحقيق اال اإل 

كار اإلبداعية ألفف إكسافهم املهارات الالزمة لتطبيق طرق توليد اار فهدتدريب املتدربين على أقوى سبعة برامج لالبتك  -
 القرارات. واالبتكارية والحل اإلبداعي للمشكالت وعالج التحديات واتخاذ

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين في:

 أداء القطاع العامية بتطوير املؤسسات املعن -

 باالبتكار واإلبداع املؤسسات الحكومية ذات العالقة  -

 ال الدعم املؤسس ي واالبتكار الوحدات واملديريات العاملة في مج -

 أداء املؤسسات املؤسسات املعنية باالبتكار والبحث وتطوير  -

 غرف التجارة والصناعة ومنظمات األعمال ذات العالقة. -

 لحكومية االبتكارية ة بتقديم الخدمات امية املعنياملؤسسات الحكو  -

 ملعنية بالتخطيط والتطوير املؤسسات ا -

 الرئيسيةمكونات ومحتويات البرنامج 

 املحور األول 
وأنماط   والتنمية،  واالبتكار  الخرائط  اإلبداع  وبرنامج  واالبتكار  اإلبداع  لتنمية  العاملية  والبرامج  التفكير 

 الذهنية.

و القدرات   ي املحور الثان لإلبداع  اإل األساسية  ومستويات  اإلبداعية  الفعالة  العملية  األسئلة  وبرنامج  واالبتكار  بداع 

 ار وحل املشكالت.لتوليد األفك 

 واالبتكار الحكومي أو املؤسس ي ورروطه برنامج الذكاءات املتعددة.مفهوم اإلبداع  املحور الثالث

 املحور الرابع
وبرنام املبتكرة  الاملؤسسات  العصف  األدو ج  وبرنامج  اإلبداذهني  األفكار  لتوليد  العشر  وحل ات  عية 

 املشكالت. 

 وتحقيق االبتكار باملؤسسات الحكومية. القيادة اإلبداعية  املحور الخامس

 



 

 "اإلسالمي والتنميةالتمويل برنامج "
 

 أهداف البرنامج 

 البرنامج إلى: يهدف

 ظيم هذا الدور. ير الذي يمكن أن يلعبه التمويل اإلسالمي في تعزيز التنمية وآليات تعالدور الكبتعريف املشاركين ب -

توضيح التمييز بين إلسالمي والعالقة بينمها، وإلى باالقتصاد التمويل ا تعريف املشاركين بأهم املفاهيم املتعلقة -

 التمويل واالستثمار اإلسالمي.

على االقتصاد الكلي، وإلى تزويد املشاركين بمهارات فهم آليات عمل ي وآثارها ررح أبرز مؤررات التمويل اإلسالم -

 واق املال اإلسالمية.  أس

إلضافة إلى ررح أهم با تركيز على الصكوك اإلسالمية،تثمار اإلسالمي مع البيان وتحليل أدوات التمويل واالس -

 ل األصغر.صيغ التموي األدوات املالية في مجال التمويل والتأمين واألسواق املالية و 

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين في: 

 املالية والبنوك املركزية ووزارات التخطيط.وزارة  -

 الية واالستثمارية.املؤسسات امل -

 التمويل اإلسالمي.  األسواق املالية مؤسسات  -

 مؤسسات التمويل األصغر )امليكروي(.  -

 املتوسطة. مؤسسات تمويل املشروعات الصغيرة و  -

 مراكز البحوث والدراسات اإلسالمية.  -

 ية.صناديق االستثمار الوطنية والدول -

 مكونات ومحتويات البرنامج الرئيسية

 اإلسالمي. تصاد التمويل مفاهيم عامة حول االق املحور األول 

 التمويل واالستثمار اإلسالمي. املحور الثاني 

 االقتصاد الكلي.ثارها على مؤررات التمويل اإلسالمي وآ املحور الثالث

 سالمية. أدوات التمويل اإلسالمي والصكوك اإل  املحور الرابع

 مؤسسات العمل املصرفي اإلسالمي. املحور الخامس

 املال اإلسالمية.ت أسواق آليا املحور السادس

 منتجات التأمين التكافلي وآليات تطويرها. املحور السابع

 الصناديق االستثمارية اإلسالمية. املحافظ و  أساسيات إدارة املحور الثامن

 اإلسالمي. صيغ التمويل األصغر  املحور التاسع

 معلومات أخرى 

 إلى أفضل ة ودراسات حالة لبعض يتضمن البرنامج تطبيقات عملي
ً
التجارب العربية في مجال التمويل اإلسالمي وصوال

 املمارسات والتجارب في هذا املجال.

 



 " ات املؤسسية للمجتمعات املحليةنمية القدر بناء وتبرنامج "

 أهداف البرنامج 

 :يهدف البرنامج إلى

لقدرات املؤسسية، وتحليل املنهج املالئم لبناء  وتنمية ابع في بناء تعريف املتدربين في مجال التنمية املحلية بالنهج املت -

 وتنمية القدرات املؤسسية. 

في مجال بناء وتنمية القدرات املحلية، وإلى مساعدتهم في   واألولوياتمساعدة املتدربين في تحديد أهم القضايا   -

 ت.  فة املستوياالسياسات والبرامج الخاصة ببناء وتنمية القدرات على كا تحليل آثار 

اب املتدربين مهارات في مجال إعداد إستراتيجية بناء وتنمية القدرات املؤسسية وفي كيفية تحديد إجراءات إكس  -

 رات ومجاالت تعزيزها، وكيفية احتساب وتحليل مؤررات القدرات املحلية. بناء القد تنفيذ برامج

 الفئات املستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين في:

 الحكومية ذات العالقة ببناء القدرات الوطنية واملحلية. سسات الحكومية وغير املؤ  -

 مية. إدارات التنمية املحلية والبناء املؤسس ي في املؤسسات الحكو  -

 جتمعات املحلية.التخطيط والتطوير املؤسس ي على مستوى مختلف القطاعات واملؤسسات في املمجال  -

 املتعلق بقضايا التنمية املحلية. ل اإلعالم االقتصاديومجامؤسسات النفع العام ذات العالقة،  -

 مكونات ومحتويات البرنامج الرئيسية

 املؤسسية. أساليب بناء وتنمية القدرات  املحور األول 

 ة. املنهج املالئم لبناء وتنمية قدرات املؤسسات املحلي املحور الثاني 

 سسية وخطوات بنائها. القدرات املؤ استراتيجية بناء وتنمية  املحور الثالث

 آليات تحديد أولويات تنمية القدرات املحلية.  املحور الرابع

 ة.مية املحليمؤررات قياس آثار سياسات وبرامج التن املحور الخامس

 ومجاالت تعزيزها ومقومات نجاحها. إجراءات تنفيذ برامج بناء القدرات وآليات تقييمها املحور السادس

 درات املحلية. ب وتحليل مؤررات القاحتسا السابعاملحور 

 معلومات أخرى 

 مناقشات وتطبيقات عملية في مجال تحليل مؤررات القدرات املحلية. البرنامجيتضمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "عداد التقارير االقتصادية الكلية ورسم السياساتإنامج "بر 

 نامج أهداف البر 

 يهدف البرنامج إلى: 

واملهيييارات املطلوبييية فيييي عمليييية اعيييداد التقيييارير االقتصيييادية  املشييياركين املعيييارف اكسيييابيهيييدف هيييذا البرنيييامج إليييى 
ل عملية دعم متخذ القييرار، وبيييان أهييم يرة في مجاالسياسات العامة، ملا لها من أهمية كبورسم وتحليل  الكلية  

مكن   األساليب والنماذج الفعالة التي
ُ
رصييين تصييادي اقالسياسييات العاميية ميين تقييديم تحليييل ي محلليي و  ي واضييعت

 قائم على أسس علمية سليمة.

 الفئات املستهدفة 

 يستهدف البرنامج العاملين في:

 القرار. اتخاذمراكز دعم  ▪

وتحليييل السياسييات العاميية علييى  بإعييداد التقييارير االقتصييادية ورسييمبطيية ومييية املرتمختلييف القطاعييات الحك ▪
 .ووزارات املالية والتنمية واالستثمار ،يةالتخطيط  األجهزةعلى غرار  ستويين االقتصادي واالجتماعي امل
 

 مكونات ومحتويات البرنامج الرئيسية 

 املحور األول 
ف يييي التعر و تصيييادية، بصييفة خاصييية. اميية، واالقبعييض املفييياهيم الخاصيية بالتقيييارير، بصيييفة ع

 .ومنهجياتها أنواع التقارير وأهدافهاب

 .الكلية ومحتوياتها إلعداد التقارير االقتصاديةوالخطوات املنهجية ساسية األ عتبارات اإل  املحور الثاني

 . كيفية إعداد تقرير اقتصادي وتحليل البياناتمثال تطبيقي عن   املحور الثالث

 إلى السياسات العامة: املبنى واملعنى.  مدخل  لرابع املحور ا 

 بناء السياسات العامة.  خطوات ومراحل الخامس املحور 

 حليل السياسات العامة. نماذج وأساليب ت املحور السادس 

 


