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) ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﲤﺮ(

 ١٢ – ١٠ﺻﻔﺮ ١٤٣٦ﻫـ ،اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٤ -٢دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٤م
اﻟﺮﻳﺎض – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

خادم احلرمني الشريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه اهلل
راعي املؤمتر

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل البراك

وزير اخلدمة املدنية ورئيس مجلس إدارة معهد اإلدارة العامة
مفتتح املؤمتر

كلمة ترحيبية:
يتش��رف معهد اإلدارة العامة باململكة العربية السعودية بتنظيم فعاليات مؤمتر
“القيادات اإلدارية احلكومية في اململكة العربية السعودية :الواقع والتطلعات” ،مبقره
الرئيس��ي مبدينة الرياض ،خ�لال الفترة من  12-10صفر  1436هـ املوافق  4-2ديس��مبر
 2014م.
وبهذه املناس��بة فإن املعهد يرفع أس��مى آيات الش��كر والتقدي��ر واالمتنان ملقام
خادم احلرمني الش��ريفني ،امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،يحفظه اهلل ويرعاه ؛ لتفضله
برعاية املؤمتر.
ويأتي هذا املؤمتر حتقيقاً لرسالة املعهد واإلسهام في رفع قدرات القيادات اإلدارية
احلكومي��ة ؛ لتحقيق أعلى مس��تويات الفاعلي��ة والكفاءة واإلنتاجية والتحس�ين
املستمر في األجهزة احلكومية ملواجهة متطلبات وحتديات املستقبل.
ولقد حرص املعهد عند صياغة أهداف املؤمتر ومحاوره ،أن يكون مؤمترا ً متميزاً في
رصده وتش��خيصه لواقع القيادات اإلدارية احلكومية واس��تعراضه ومناقشته أهم
التحدي��ات التي تواجهها وأبرز التوجهات املعاص��رة والتجارب الناجحة في جوانب
إعداده��ا وتطويره��ا ،وذلك من منظور علم��ي وعملي دقيق ،بغرض مناقش��ة أحدث
البح��وث والدراس��ات والتج��ارب التي يطرحها املؤمت��ر ،الذي دعا إلي��ه املعهد نخبة
متميزة من القيادات واملفكرين واملمارس�ين ؛ للمش��اركة في فعالياته واإلسهام في
جناحه وحتقيق أهدافه.

معالي الدكتورٔ /احمد بن عبداهلل الشعيبي
مدير عام معهد اإلدارة العامة
رئيس اللجنة اإلشرافية العليا للمؤمتر

ويس��عدني أن أرح��ب بجميع ضي��وف املؤمتر واملش��اركني فيه ،واإلش��ادة بالبحوث
والدراس��ات املتخصص��ة ،والتي جاءت متس��قة مع أهداف��ه ومحاور املؤمت��ر املتعددة
والتحديات التي تواجهها القيادات ،والتوجهات اإلدارية املعاصرة والتجارب الناجحة.
وأدع��و اهلل العل��ي القدير أن يوفقن��ا ويوفق اجلميع إلى ما فيه خي��ر الوطن وأبنائه
واإلس��هام في مس��يرتنا التنموية املبارك��ة ،في ظل القيادة احلكيم��ة خلادم احلرمني
الشريفني ،وسمو ولي عهده األمني ،وسمو ولي ولي العهد ،يحفظهم اهلل ويرعاهم.
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كلمة رئيس اللجنة العلمية:

لقد ُ
ش��رف معهد اإلدارة العامة بتنظيم هذا املؤمتر برعاية كرمية من لدن مقام خادم
احلرمني الش��ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،حفظه اهلل ورعاه ،في موضوع القيادات
ُعد من أه��م التحديات التي تواجهها ج��ل الدول الطموحة
اإلداري��ة احلكومية وال��ذي ي ُّ
لتحقيق خططها التنموية.
ولق��د وضعت هذه الرعاية الكرمية اللجنة العلمي��ة للمؤمتر أمام حتدٍّ كبير في حتديد
أهداف ومحاور وموضوعات املؤمتر واس��تقطاب مش��اركني متميزين لتسليط الضوء على
موضوع القي��ادات اإلدارية احلكومية ف��ي اململكة والتحديات الت��ي تواجهها .لذا قامت
اللجنة العلمية باتباع معايير ومنهجية علمية لتحديد محاور وموضوعات املؤمتر حيث
مت اس��تقراء أهم القضايا واملشكالت ذات العالقة مبوضوع القيادات اإلدارية احلكومية وما
طرحته البحوث واملس��تجدات احلديثة في أدبيات القيادات اإلدارية .وملناقشة موضوعات
ومح��اور املؤمتر احليوية؛ فقد مت تبنِّي معايير توازن بني املش��اركات العلمية ببحوث وأوراق
علمية ومشاركات خبراء وقادة وممارسني في القيادة اإلدارية في فعاليات املؤمتر .كما مت تبنِّي
مبدأ طرح موض��وع القيادات اإلدارية احلكومية في اململكة ملناقش��تها من رؤية محلية
مس��تفيدة من جتارب وخبرات عاملية .ولقد أدت هذه اجلهود إلى تنوع فعاليات املؤمتر حيث
اش��تملت على العديد من اجللسات ملتحدثني رئيسني بارزين محليًا وعامليًا وعلى حلقات
نقاش متنوعة في موضوعاتها والعديد من اجللسات العلمية لعرض ومناقشة ما مت قبوله
م��ن بحوث وأوراق علمية .ولتعظيم االس��تفادة من التجارب الدولي��ة في مجال القيادات
اإلدارية فقد رُوعي تنوعها حيث ش��ملت جتارب من أس��تراليا ونيوزلندا وفرنسا وبريطانيا
وأمريكا ،ومشاركة عدد من اجلهات الدولية املهتمة في موضوع إعداد وتطوير القيادات.

الدكتور /سعيد بن عبداهلل القرني
أمني عام اللجنة العليا للتنظيم االداري
رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر

وإذ تض��ع اللجنة العلمية بني يدي املش��اركني في هذا املؤمتر هذه الفعاليات املتعددة
َلتأمل أن يسهم هذا املؤمتر بنجاح في إتاحة الفرصة للقيادات اإلدارية والباحثني واملمارسني
في مجاالت القيادات اإلدارية لتبادل الرؤى ومناقش��ة مشكالت وحتديات القيادات اإلدارية
احلكومية في اململكة واخلروج بتوصيات علمية وعملية تسهم في الرفع من أداء القيادات
ً
إشراقا وجناحً ا في كافة مجاالت التنمية.
مستقبل أكثر
اإلدارية احلكومية لتحقيق
ٍ
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رسالة المؤتمر:
اإلسهام في رفع قدرات القيادات اإلدارية احلكومية لتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والكفاءة واإلنتاجية والتحسني املستمر في األجهزة
احلكومية ملواجهة متطلبات وحتديات املستقبل.

أهداف المؤتمر:
1.1تشخيص واقع القيادات اإلدارية احلكومية واستشراف أهم القدرات واألدوار القيادية لبناء قيادات إدارية متميزة.
2.2تشخيص أنظمة ولوائح اخلدمة املدنية ذات الصلة بالقيادات اإلدارية القتراح جوانب التطوير فيها.
3.3التعرف على إستراتيجيات وأساليب وبرامج إعداد واستقطاب وتطوير وتعاقب القيادات اإلدارية في األجهزة احلكومية وسبل تطويرها.
4.4استعراض ومناقشة أهم التحديات التي تواجه القيادات اإلدارية احلكومية ،وأسبابها واقتراح سبل مواجهة هذه التحديات.
5.5استعراض أبرز التوجهات اإلدارية احلديثة والتجارب الناجحة في جوانب إعداد وتطوير القيادات اإلدارية ،ووسائل استقطابها وتعاقبها،
وأدوارها القيادية وتطبيقاتها ،وسبل االستفادة منها في األجهزة احلكومية في اململكة.

محاور المؤتمر:
احملور األول :إعداد القيادات اإلدارية.
احملور الثاني :أنظمة ولوائح اخلدمة املدنية ذات العالقة بالقيادات اإلدارية.
احملور الثالث :استقطاب وتعاقب القيادات اإلدارية.
احملور الرابع :حتديات القيادات اإلدارية.
احملور اخلامس :التوجهات اإلدارية املعاصرة والتجارب الناجحة.
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ً
أوال -المتحدثون الرئيسيون

اليوم األول:

معالي المهندس /عبداللطيف بن أحمد العثمان
محافظ الهيئة العامة لالستثمار ورئيس مجلس اإلدارة
الثالثاء  10صفر 1436هـ املوافق  2ديسمبر 2014م
رئيس اجللسة :معالي الدكتور /خالد بن عبداهلل السبتي
مقرر اجللسة :الدكتور /عبداهلل بن خالد بن ربيعان

املتحدث الرئيسي في سطور:
حص��ل معالي محافظ الهيئة العامة لالس��تثمار على درجة املاجس��تير في إدارة األعمال من معهد ماساتشوس��تس للتقنية ( )MITفي
1998م ودرجة البكالوريوس في الهندس��ة املدنية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن في  1979م .مت تعيني معاليه محافظاً للهيئة العامة
لالس��تثمار في  1433/6/27هـ  ،بعد أكثر من ثالثة عقود قضاها في ش��ركة أرامكو الس��عودية ،اكتس��ب خاللها خبرات متعددة في مجاالت
الهندس��ة وإدارة املش��اريع والتخطيط والتس��ويق والعالقات العامة والش��ؤون املالية .وتقلد العثمان عدة مناصب قيادية وإدارية في ش��ركة
أرامكو السعودية كان آخرها منصب النائب األعلى للرئيس للهندسة وإدارة املشاريع .معالي احملافظ حالياً رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لالستثمار ورئيس مجلس إدارة هيئة املدن االقتصادية ،وأيضاً كان عضو مجلس إدارة شركة بيترون (2004-2000م) ،والرئيس املؤسس جمللس إدارة
شركة صدارة2012-2010(  م) ،والرئيس املؤسس جمللس إدارة شركة استثمارات جامعة امللك عبداهلل (2011-2007م) ،ورئيس فرع اخلليج العربي
ملعهد إدارة املشاريع في 1996م ،ومؤسس ورئيس معهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول مجلس التعاون اخلليجي (2012-2006م).
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اليوم األول:

السيد /جيم كوزس
المتحدث الدولي في القيادة اإلدارية
الثالثاء  10صفر 1436هـ املوافق  2ديسمبر 2014م
رئيس اجللسة :معالي الدكتور /صالح بن عبدالرحمن الشهيب
مقرر اجللسة :الدكتور /أحمد بن عبداهلل الزهراني

املتحدث الرئيسي في سطور:
جيم كوزس ( )Jim Kouzesمؤلف كتاب «حتديات القيادة »Leadership Challenge-وهو الكتاب احلائز على العديد من اجلوائز وأحد أهم كتب
القيادة وأكثرها مبيعاً ،حيث بلغت مبيعاته أكثر من مليوني نس��خة وترجم إلى ( )22لغة .وجيم هو مستش��ار الشئون القيادية لعميد كلية
ليفي لألعمال بجامعة س��انتا كالرا .كما مت اختيار كتابه «ميراث القائد» ضمن أفضل  30كتاباً من قبل مؤسس��ة س��اوند فييو بووك ساماريز
التي تقدم عرضاً مللخصات الكتب التنفيذية ،كما اختارته مؤسسة جلوب آند ميل الكندية أحد أفضل  10كتب لعام 2006م.
جيم كوزس أيضاً خبير تنفيذي متمرس ،حيث عمل رئيس��اً لش��ركة توم بيترز خالل الفترة من 1988م وحتى 2000م ثم مديراً تنفيذياً لها
ث��م رئي��س مجلس إدارتها .وقبل توليه هذه املناصب عمل مديرا ً ملركز التطوير التنفيذي في جامعة س��انتا كالرا خالل الفترة من 1981م وحتى
1987م .وقد أس��س جيم أيضاً املركز املش��ترك لتطوير اخلدمات بجامعة سان جوس احلكومية والذي تولى إدارته خالل الفترة من 1972م وحتى
1980م .وقد بدأت حياة جيم املهنية في التعليم خالل 1969-1967م وذلك عندما خدم ملدة سنتني في برنامج فرق السالم األمريكية.
وقد ش��ارك جيم في نش��ر ما يربو على ( )30مؤلفاً كان من بينها «القيام بأعمال خارجة عن املألوف في آس��يا» ،وكتاب «تش��جيع القادة»
وكتاب « حتديات القيادة» ،وكتاب « حقيقة القيادة» .وقد اختير كتابه «املصداقية :كيف يكتسبها القادة وكيف يفقدونها ،ولم الطلب عليها»
أحد أفضل  10كتب في مجال اإلدارة من قبل اندستري وييك.
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اليوم الثاني:

البروفيسور /قيرت بوكارت
رئيس المعهد الدولي للعلوم اإلدارية
األربعاء  11صفر 1436هـ املوافق  3ديسمبر 2014م
رئيس اجللسة :معالي الدكتور /عبدالرحمن بن عبداهلل الشقاوي
مقرر اجللسة :الدكتور /عبدالرحمن بن أحمد الغامدي

املتحدث الرئيسي في سطور:
البروفيسور قيرت بوكارت ( )Geert Bouckaertرئيس املعهد الدولي للعلوم اإلدارية (.)International Institute for Administrative Sciences (IIAS
وقد ش��غل الدكتور بوكارت منصب رئيس اجملموعة األوروبية لإلدارة العامة ( )EGPAفي الفترة من 2004م وحتى 2010م ،ورئيس اللجنة االستشارية
للبرامج والبحوث ( )PRACفي الفترة من 2010م وحتى 2013م.
ٌ
أس��تاذ في كلية العلوم االجتماعية مبعهد احلوكمة العامة بجامعة كي يو ليفني ببلجيكا .وقد ش��غل منصب مدير
البروفيس��ور بوكارت
معهد اإلدارة العامة بجامعة كي يو ليفني في الفترة من 1997م وحتى 2012م .وتتركز اهتماماته البحثية والتدريسية في مجال اإلدارة العامة
وإصالحات القطاع العام وإدارة األداء واإلدارة املالية .كما أنه أستاذ زائر في جامعة بوتسدام بأملانيا.
يش��ارك بوكارت في عدة جهات دولية فهو رئيس اللجنة العلمية للش��بكة السويس��رية لإلدارة العامة ( )SPANورئيس اللجنة احلكومية
الفلمنكية لكفاءة وفعالية القطاع العام ونائب رئيس مجموعة إصالح احلكومة احمللية وعضو اجمللس االستش��اري الدولي التابع لبودابس��ت
وعضو اجمللس العلمي ملراجعة اإلدارة العامة الفرنسية وعضو مجلس إدارة املعهد البلجيكي لإلدارة العامة وعضو رابطة ( )VVVBالفلمنكية
للعلوم اإلدارية وعضو اجمللس االستشاري الدولي ملاجستير اإلدارة العامة في جامعة بوكونوي (بلجيكا) ،وكذلك منسق مركز بحوث سياسات
املنظمات احلكومية في فالندرز (بلجيكا).
وحص��ل قي��رت بوكارت على عدة جوائز دولية تقديراً إلس��هاماته العلمية في مجال اإلدارة العامة ،ونش��ر العدي��د من الكتب واملقاالت عن
إصالح اإلدارة العامة.

14

اليوم الثالث:

معالي الدكتور /عبدالرحمن بن عبدالله البراك
وزير الخدمة المدنية
اخلميس  12صفر 1436هـ املوافق  4ديسمبر 2014م
رئيس اجللسة :معالي الدكتور /فهاد بن معتاد احلمد
مقرر اجللسة :األستاذ /سعد بن عبداهلل الشمراني

املتحدث الرئيسي في سطور:

حصل معالي الدكتور /عبدالرحمن البراك على شهادة الدكتوراه في اإلدارة العامة من جامعة بتسبرج عام 1989م وشهادة املاجستير في
اإلدارة العامة من جامعة بتسبرج عام 1983م ،وشهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة امللك سعود عام 1980م .وتدرج معالي الوزير
في العديد من املناصب بجامعة امللك س��عود ،حيث عمل منس��قاً أكادميياً لبرنامج املاجس��تير في اإلدارة العامة ( 1413 - 1412هـ) ،ورئيس��اً
لقس��م اإلدارة العامة ثم وكيالً لكلية العلوم اإلدارية في 1414هـ واملش��رف العام على مكتب معالي مدير اجلامعة في 1416هـ ،واملشرف على
إدارة الدراسات والتطوير واملتابعة في 1419هـ وأستاذا ً مشاركاً اعتبارا ً من 1418/12/25هـ

وعمل الدكتور /عبدالرحمن البراك وكيالً للدراس��ات والتطوير واملتابعة بجامعة امللك س��عود بتاري��خ 1420هـ .وقد ُعني عضواً في مجلس
الشورى بتاريخ 1422هـ ،و نائب رئيس جلنة اخلدمات واملرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى بتاريخ 1424هـ ،ونائب رئيس جلنة اإلدارة واملوارد
البش��رية والعرائض مبجلس الش��ورى بتاريخ 1427هـ ،ورئيس جلنة اإلدارة واملوارد البشرية والعرائض مبجلس الشورى بتاريخ 1428هـ ،ومساعد
رئيس مجلس الشورى بتاريخ 1428هـ ووزير اخلدمة املدنية بتاريخ 1433هـ .ويرأس معالي الوزير حالياً مجلس إدارة معهد اإلدارة العامة ،ورئيس
جلن��ة تدريب وابتع��اث موظفي اخلدمة املدنية ،وعضو اللجنة الفرعية للجنة العليا للتنظي��م اإلداري ،وعضو اللجنة العليا للتنظيم اإلداري،
وعض��و مجلس اخلدمة املدنية ،وعضو اللجنة العليا لسياس��ة التعليم ،وعضو مجلس التعليم العال��ي ،وعضو اجمللس التنفيذي للمنظمة
العربي��ة للتنمي��ة اإلدارية (رئيس الدورة احلالية) باإلضافة إلى مش��اركته في العديد من اللجان واجملالس على مس��توى كلية إدارة األعمال في
جامع��ة امللك س��عود ومجلس الش��ورى .وملعاليه العديد من البحوث املنش��ورة في عدد من الدوريات العلمية باإلضاف��ة إلى كتاب « منجزات
التنمية في اململكة العربية السعودية خالل الفترة من  1420هـ إلى  1431هـ».
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ثانيًا  -حلقات النقاش

حلقة النقاش األولى
إعداد وتطوير القيادات اإلدارية احلكومية
الثالثاء  10صفر 1436هـ املوافق  2ديسمبر 2014م
الوقت1:35 –12:05 :

الهدف:
تهدف هذه احللقة إلى مناقش��ة واقع القيادات اإلدارية احلكومية
وجهود إعدادها وتطويرها من خالل احملاور االسترشادية التالية:
– – امله��ارات والق��درات املطلوب توافره��ا في القي��ادات اإلدارية
احلكومية.
– –م��دى تلبية برام��ج التأهيل والتدريب الت��ي تقدمها األجهزة
التعليمي��ة والتدريبي��ة ملتطلب��ات تطوير القي��ادات اإلدارية
احلكومية.
– –مدى فاعلية أس��اليب وخطط وبرامج إعداد القيادات اإلدارية
في األجهزة احلكومية.
– –أهمية التكامل ب�ين اجلهات املعنية بتطوير القيادات اإلدارية
احلكومي��ة :جهات التدري��ب احلكومية ،األجه��زة احلكومية،
األجهزة املعنية بالتشريعات الوظيفية واخلدمة املدنية.
– –رؤى ومقترحات إلعداد وتطوير القي��ادات اإلدارية في األجهزة
احلكومي��ة ملواكب��ة املس��تجدات احلديث��ة والتطلع��ات
املستقبلية.
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المتحدثون:
الدكتور /مشبب بن عايض القحطاني
وكيل وزارة اخلدمة املدنية للتخطيط وتطوير املوارد البشرية
اللواء الدكتور /فهد بن أحمد الشعالن
عميد مركز األزمات وتطوير القيادات العليا
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
الدكتور /سعيد بن محمد العمودي
مدير مركز القيادة األكادميية في وزارة التعليم العالي
األستاذ /صالح بن محمد الزامل
نائب رئيس مجلس إدارة أبيات السعودية

المحاور:
الدكتور /خالد بن عثمان اليحيى
خبير في إستراتيجيات التنمية واملوارد البشرية

حلقة النقاش الثانية
األنظمة والتشريعات في اختيار وبناء وحتفيز القيادات
اإلدارية احلكومية

المتحدثون:
معالي الشيخ /عبدالعزيز بن إبراهيم املهنا
احملامي حالياً وقاضي اإلستئناف سابقاً

األربعاء  11صفر 1436هـ املوافق  3ديسمبر 2014م

األستاذ الدكتور /محمد بن عبداهلل آل ناجي

الوقت1:50 – 12:20 :

عضو مجلس الشورى ورئيس جلنة اإلدارة واملوارد البشرية

الهدف:
ته��دف هذه احللقة إلى مناقش��ة موض��وع أنظم��ة ولوائح اخلدمة
املدنية من خالل احملاور االسترشادية التالية:
– –معايير اختيار وتعيني القيادات اإلدارية احلكومية.
– –بناء وتطوير القيادات اإلدارية احلكومية.

األستاذ الدكتور /معدي بن محمد آل مذهب
عميد كلية إدارة األعمال ،جامعة امللك سعود
الدكتور /محمد بن علي احلداوي
األمني العام جمللس اخلدمة املدنية

– –حتفيز القيادات اإلدارية احلكومية املتميزة.
– –خطط وبرامج تعاقب القيادات اإلدارية احلكومية.
– –م��دى متكني أنظم��ة ولوائ��ح اخلدمة املدني��ة للقي��ادات اإلدارية
احلكومية في أداء أدوارها القيادية بنجاح.
– –رؤى ومقترح��ات لتطوير أنظمة ولوائح اخلدمة املدنية في اختيار
وبن��اء وحتفي��ز القي��ادات اإلداري��ة احلكومية ملواكب��ة التطلعات
املستقبلية.

المحاور:
الدكتور /محمد بن عبدالعزيز الصالح
األمني العام جمللس التعليم العالي
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حلقة النقاش الثالثة
تطوير القيادات في القطاع احلكومي :حتديات وجتارب
ودروس من املقارنات الدولية

البروفيسور /ميشيل دي فريز
رئيس االحتاد الدولي ملدارس ومعاهد اإلدارة

اخلميس  12صفر 1436هـ املوافق  4ديسمبر 2014م

البروفيسور /مونتاقومري فان وارت

الوقت11:55 – 10:25 :

جامعة كاليفورنيا احلكومية ،الواليات املتحدة األمريكية

الهدف:
تهدف هذه احللقة إلى مناقش��ة تطوير القيادات اإلدارية احلكومية
وف��ق التوجهات احلديثة والتجارب الدولية ونتائج البحوث املقارنة من
خالل احملاور االسترشادية التالية:
– –حتدي��ات تدريب القيادات اإلدارية ف��ي اخلدمة املدنية :نتائج من
املقارنات الدولية.
– –مناذج دولية في تدريب قيادات اخلدمة املدنية.
– –مت��ى يصبح تدريب القي��ادات اإلدارية في اخلدم��ة املدنية أكثر
أهمية؟
– –ما أه��م الدروس املس��تفادة من التج��ارب الدولي��ة في تدريب
القيادات اإلدارية احلكومية في اململكة؟
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المتحدثون:

عضو فريق دراس��ة القي��ادة اإلدارية اخلاص باملعه��د الدولي للعلوم
اإلدارية.
البروفيسور /ايرون سكويال
جامعة ستيلن بوتش ،جنوب إفريقيا
عضو فريق دراس��ة القي��ادة اإلدارية اخلاص باملعه��د الدولي للعلوم
اإلدارية.

المحاور:
السيد /روليه لوريتان
مدير عام املعهد الدولي للعلوم اإلدارية

ثالثًا ً -جلسات المؤتمر

برنامج جلسات المؤتمر
الوقت

يوم الثالثاء
 10صفر 1436هـ
املوافق  2ديسمبر 2014م

الوقت

يوم األربعاء
 11صفر 1436هـ
املوافق  3ديسمبر 2014م

الوقت

يوم اخلميس
 12صفر 1436هـ
املوافق  4ديسمبر 2014م

8:30 – 7:30

التسجيل

8:30 – 7:30

التسجيل

8:30 – 7:30

التسجيل

9:00 – 8:30

متحدث رئيسي
معالي محافظ الهيئة العامة
لإلستثمار
املهندس /عبداللطيف بن أحمد
العثمان

10:35 – 9:05

جلسة ()1
عنوان اجللسة :واقع إعداد وتطوير
القيادات اإلدارية احلكومية

متحدث رئيسي
رئيس املعهد الدولي للعلوم اإلدارية
البروفيسور /قيرت بوكارت
From Good Leadership to Good
Governance

9:00 – 8:30

متحدث رئيسي
معالي وزير اخلدمة املدنية
الدكتور /عبدالرحمن بن عبداهلل البراك

10:45 –10:35

استراحة

متحدث دولي في القيادة االدارية
السيد /جيم كوزس
11:45– 10:45
Exemplary Leadership in the Public
Sector
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9:10 – 8:30

10:45 – 9:15

جلسة ()3
عنوان اجللسة :التجارب الدولية
في اختيار وتطوير القيادات اإلدارية
احلكومية

10:55 –10:45

استراحة

12:00– 10:55

جلسة ()4
عنوان اجللسة :استقطاب وتعاقب
القيادات اإلدارية احلكومية

12:20 -12:00

استراحة وصالة

1:50 –12:20

حلقة النقاش الثانية
األنظمة والتشريعات في اختيار وبناء
وحتفيز القيادات اإلدارية احلكومية

2:00 – 1:50

استراحة
جلسة ()5
عنوان اجللسة :مناذج وبرامج إلعداد
وتطوير القيادات اإلدارية
غداء

12:05 –11:45

استراحة وصالة

1:35 –12:05

حلقة النقاش األولى
إعداد وتطوير القيادات اإلدارية
احلكومية

1:45 – 1:35

استراحة

3:15 – 1:45

جلسة ()2
عنوان اجللسة :أمناط القيادة اإلدارية
ودورها في حتسني أداء األجهزة
احلكومية

3:15 – 2:00

3:15

غداء

3:15

جلسة ()6
عنوان اجللسة :أنظمة اخلدمة املدنية
10:15 – 9:05
ودورها في رفع فاعلية القيادات
اإلدارية احلكومية
10:25 –10:15

استراحة

حلقة النقاش الثالثة
تطوير القيادات في القطاع احلكومي:
11:55– 10:25
حتديات وجتارب ودروس من املقارنات
الدولية
12:15 -11:55

استراحة وصالة

جلسة ()7
 1:35 –12:15عنوان اجللسة :حتديات القيادة اإلدارية
في األجهزة احلكومية

2:10 – 1:35

جلسة تعليق واستشراف للمؤمتر
مدير عام معهد اإلدارة العامة
معالي الدكتورٔ /احمد بن عبداهلل
الشعيبي
توصيات املؤمتر
رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر
الدكتور /سعيد بن عبداهلل القرني

2:10

غداء

البرنامج التفصيلي لجلسات المؤتمر
يوم الثالثاء
 10صفر 1436هـ املوافق  2ديسمبر 2014م
الوقت

الفعالية

8:30 – 7:30

التسجيل

9:00 – 8:30

متحدث رئيسي
معالي محافظ الهيئة العامة لالستثمار
جلسة ()1

10:35 – 9:05

10:45 –10:35

عنوان اجللسة :واقع إعداد وتطوير القيادات اإلدارية احلكومية
رئيس اجللسة :الدكتور /بندر بن أحمد أبا اخليل
مقرر اجللسة :الدكتور /عبداهلل بن نزال العنزي
املتحدثون:
األستاذ الدكتور /سالم بن سعيد القحطاني
عنوان املشاركة :مستوى التكامل بني القيادات اإلستراتيجية والتنفيذية احلكومية في اململكة العربية السعودية
الدكتور /عادل بن محمد الشايع
عنوان املشاركة :العوامل املؤثرة في قيادة منظمات القطاع احلكومي
الدكتور /حمود بن فهد الشمري
عنوان املشاركة :التحديات والتطلعات التي تواجه القيادات اإلدارية في وزارة الصحة :دراسة كيفية.
الدكتور /عبداهلل بن محمد العامري
عنوان املشاركة :تصور مقترح لتطبيق منوذج ( )PREPAREإلدارة وتنمية املواهب القيادية في املؤسسات احلكومية باململكة العربية السعودية
الدكتور /عبداهلل بن أحمد الزهراني
عنوان املشاركة :مضامني القيادة التحويلية ببرامج الدراسات العليا في اإلدارة التربوية والتخطيط ودورها في تنمية مهارات الدارسني
القيادية
األستاذة /أسماء بنت محمد العَ مري
عنوان املشاركة :تطوير القيادة في املؤسسات احلكومية
األستاذة /فريال بنت عبداهلل احلقباني
عنوان املشاركة :تطوير القيادات اإلدارية في عمادات شؤون الطالب باجلامعات احلكومية السعودية في ضوء التحديات املعاصرة والتجارب العاملية
استراحة
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الوقت

الفعالية

11:45 – 10:45

متحدث دولي في القيادة اإلدارية
السيد جيم كوزس
Exemplary Leadership in the Public Sector

12:05 – 11:45

استراحة وصالة

1:35 –12:05

حلقة النقاش األولى
إعداد وتطوير القيادات اإلدارية احلكومية

1:45 – 1:35

استراحة

3:15 -1:45

جلسة ()2
عنوان اجللسة :أمناط القيادة اإلدارية ودورها في حتسني أداء األجهزة احلكومية
رئيس اجللسة :الدكتور /مساعد بن عبداهلل الفريان
مقرر اجللسة :األستاذ /سعد بن عودة الشطيري
املتحدثون:
الدكتور /عبد العزيز بن سلطان العنقري
عنوان املشاركة :أثر ممارسات القيـــــادة األخالقية للمديرين في حتقيق التميز التنظيمي :دراسة تطبيقية على احملافظات التابعة إلمارة مكة املكرمة
األستاذ الدكتور /نبيل محمد مرسي خليل
عنوان املشاركة :أبعاد وخصائص القيادة األخالقية في األجهزة احلكومية مبنطقة تبوك
الدكتور /عبداهلل بن عطية الزهراني
عنوان املشاركة :دور القيادة في اجلامعات احلكومية السعودية في بناء اجلامعة املتعلمة :دراسة ميدانية من وجهة نظر املوظفني اإلداريني فيها
الدكتور /طارق عطية السيد عبدالرحمن
عنوان املشاركة :اختبار صالحية تطبيق مقياس للقيادة اخلادمة في بيئة األجهزة احلكومية في اململكة العربية السعودية
الدكتورة /أريج بنت عبدالرحمن الشماسي
عنوان املشاركة :أثر منط القيادة املتَّبع على جودة العالقة بني القادة ومرؤوسيهم ودور ذلك في تعزيز سلوكيَّات املوظَّ فني في بيئة التغيير التنظيمي
املهندس /خالد بن عبدالعزيز الشمالن
عنوان املشاركة :القيادة األخالقية وعالقتها مبستويات الوالء التنظيمي  :دراسة ميدانية على العاملني في مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
األستاذ /خالد بن حسني العسيري
عنوان املشاركة :إستراتيجية القيادة الديناميكية الداعمة لالبتكار االجتماعي كمدخل لتطوير القيادات اإلدارية (منوذج مقترح للمنظمات
التعليمية باململكة العربية السعودية)

3:15

غداء

يوم األربعاء
 11صفر 1436هـ املوافق  3ديسمبر 2014م
الوقت

الفعالية

8:30 – 7:30

التسجيل

9:10 – 8:30

متحدث رئيسي
رئيس املعهد الدولي للعلوم اإلدارية
From Good Leadership to Good Governance

10:45 – 9:15

10:55 –10:45

جلسة ()3
عنوان اجللسة :التجارب الدولية في اختيار وتطوير القيادات اإلدارية احلكومية
رئيس اجللسة :األستاذ دكتور /احمد بن سالم العامري
مقرر اجللسة :الدكتور /صالح بن محمد السلمي
املتحدثون:
السيد /بيتر الن
عنوان املشاركة :حتديات تطوير القيادات اإلدارية املستقبلية :جتربة أستراليا ونيوزلندا
السيد /قاي لودج
عنوان املشاركة :إصالح أنظمة اخلدمة املدنية في بريطانيا وتطوير القيادات اإلدارية
البروفيسور /مونتقموري فان وارت
عنوان املشاركة :القيادات اإلدارية والتغير :حتقيق اإلصالح واإلبداع في القطاع احلكومي
السيدة /نيكول رايت والسيدة /ياديرا جويريرو
عنوان املشاركة :تطوير القيادة اإلدارية في احلكومة األمريكية :جتربة مكتب إدارة شئون املوظفني ( )OPMفي الواليات املتحدة األمريكية
استراحة
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الوقت

الفعالية
جلسة ()4

12:00 – 10:55

عنوان اجللسة :استقطاب وتعاقب القيادات اإلدارية احلكومية
رئيس اجللسة :الدكتور /محمد بن عبداهلل البكر
مقرر اجللسة :الدكتور /علي بن سعيد القرني
املتحدثون:
الدكتور /محمد بن ناصر البيشي
عنوان املشاركة :معايير اختيار القيادة في األجهزة احلكومية
الدكتور /فيصل بن عبداهلل البواردي
عنوان املشاركة :إستراتيجيات خطط تعاقب القيادات :دراسة ميدانية على القيادات اإلدارية في األجهزة احلكومية في اململكة العربية السعودية
األستاذة /دالل بنت ناصر احلارثي
عنوان املشاركة :تخطيط تعاقب القيادات اإلدارية احلكومية في اململكة العربية السعودية
األستاذ /ذعار بن شجاع املطيري
عنوان املشاركة :حتديات تطبيق خطط التعاقب الوظيفي في املنظمات السعودية دراسة حالة :الهيئات واملؤسسات احلكومية

12:20 -12:00

استراحة وصالة

1:50 –12:20

حلقة النقاش الثانية
األنظمة والتشريعات في اختيار وبناء وحتفيز القيادات اإلدارية احلكومية

2:00 – 1:50

استراحة
جلسة ()5

3:15 – 2:00

3:15
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عنوان اجللسة :مناذج وبرامج إلعداد وتطوير القيادات اإلدارية
رئيس اجللسة :الدكتور /خالدبن محمد البتال
مقرر اجللسة :الدكتور /إبراهيم بن عبداهلل الصفيان
املتحدثون:
الدكتور /كلمنسون توركانو
عنوان املشاركة :تطوير القيادات اإلدارية احلكومية  :جتربة مركز القيادة االبداعية ( ،)CCLالواليات املتحدة األمريكية
السيد /فبريس ليرات
عنوان املشاركة :كيف حتدد وتختار وتدرب القيادات اإلدارية احلكومية الواعده في القطاع احلكومي ( ،)ENAفرنسا
السيد /هانس اوندبك
عنوان املشاركة :حتديات تطوير القيادات االدارية احلكومية :جتربة اجلمعية األمريكية لإلدارة ( ،)AMAالواليات املتحدة األمريكية
غداء

يوم اخلميس
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الوقت

الفعالية

8:30 – 7:30

التسجيل

9:00 – 8:30

متحدث رئيسي
معالي وزير اخلدمة املدنية

10:15 – 9:05

جلسة ()6
عنوان اجللسة :أنظمة اخلدمة املدنية و دورها في رفع فاعلية القيادات اإلدارية احلكومية
رئيس اجللسة :الدكتور /ناصر بن راجح الشهراني
مقرر اجللسة :الدكتور /عائض بن سلطان البقمي
املتحدثون:
األستاذ الدكتور /أيوب بن منصور اجلربوع
عنوان املشاركة :دور القانون في فعالية القيادات اإلدارية احلكومية  :دراسة حتليلية في ضوء قضاء ديوان املظالم في اململكة العربية
السعودية
الدكتور /مفلح بن ربيعان القحطاني
عنوان املشاركة :اجلوانب القانونية لألنظمة املتعلقة بالوظيفة العامة في اململكة التي حتد من أداء وإجناز القيادات اإلدارية احلكومية
الدكتورة /رشا مصطفى عوض
عنوان املشاركة :توطني مبدأ اجلدارة في اختيار وتعيني القيادات اإلدارية احلكومية في اململكة العربية السعودية(في ضوء اخلبرات الدولية)
األستاذ /محمد بن زويد العتيبي
عنوان املشاركة :الوظائف القيادية في اخلدمة املدنية بني الواقع واملأمول  :دراسة ميدانية

10:25 –10:15

استراحة

11:55 – 10:25

حلقة النقاش الثالثة
تطوير القيادات في القطاع احلكومي :حتديات وجتارب ودروس من املقارنات الدولية

12:15 – 11:55

استراحة وصالة
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الوقت

الفعالية
جلسة ()7

1:35 – 12:15

2:10 – 1:35

2:10
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عنوان اجللسة :حتديات القيادة اإلدارية في األجهزة احلكومية
رئيس اجللسة :الدكتور /عبدالرحمن بن حسني الوزان
مقرر اجللسة :األستاذ /وليد بن عبدالعزيز البواردي
املتحدثون:
الدكتور /عجالن بن محمد الشهري
عنوان املشاركة :التحديات التي تواجهها القيادات اإلدارية احلكومية في توظيف نظم إدارة التعلم والتدريب اإللكتروني في األجهزة
احلكومية :دراسة نوعية باستخدام منوذج قبول التقنية
الدكتورة /جناة بنت محمد سعيد الصائغ
عنوان املشاركة :معوقات تولي املرأة السعودية املناصب القيادية العليا في اجلامعات السعودية.
الدكتورة /فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري
عنوان املشاركة :التمكني الوظيفي للقيادات األكادميية النسائية في اجلامعات السعودية
الدكتورة /عزيزة بنت سعد الرويس
عنوان املشاركة :التحديات التي تواجه القيادات اإلدارية النسائية باجلامعات السعودية
الدكتورة /هيلة بنت عبداهلل الفايز
عنوان املشاركة :التمكني اإلداري للقيادات النسائية في اجلامعات السعودية :الواقع والتحديات
الدكتورة /ابتسام بنت إبراهيم احلديثي
عنوان املشاركة :تصور مقترح لتطبيق مدخل الريادة اإلستراتيجية للقيادات اجلامعية في إدارة مؤسسات التعليم العالي باململكة العربية السعودية
جلسة تعليق واستشراف املؤمتر
معالي الدكتور /أحمد بن عبداهلل الشعيبي
مدير عام معهد اإلدارة العامة ورئيس اللجنة اإلشرافية العليا للمؤمتر
توصيات املؤمتر
الدكتور /سعيد بن عبداهلل القرني
أمني عام اللجنة العليا للتنظيم اإلداري ورئيس اللجنة العلمية للمؤمتر
غداء

