
م تجربة محاك: إعداد القانونين كقادة المستقبل
دبي

احمد سعيد بن هزيم. د

بي إس آيه احمد بن هزيم ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية: الشريك الرئيسي

مدير عام محاكم دبي سابقا  



المحاور الخمسة الداعمة لثقافة.. تجربة إمارة دبي .. برامج إعداد القادة 

:التميز

.تحديد رؤية مستقبلية واضحة-١

.توفير بيئة عمل محفزة ومبتكرة-٢

   .وضع المتعامل أولا -٣

.التميز في العمل الحكومي-٤

.تطوير القيادات الحكومية والكوادر البشرية-٥



:تحديد رؤية مستقبلية واضحة-١

.على مستوى حكومة دبي بشكل عام-١

.على مستوى جميع الدوائر الحكومية في إمارة دبي-٢



:توفير بيئة عمل محفزة ومبتكرة-٢

.تطوير بيئة العمل في جميع الدوائر الحكومية-١

.متابعة قياس رضى الموظفين في الدوائر الحكومية في إمارة دبي-٢



:وضع المتعامل أولا -٣

)الخدمات اللكترونية)ساعة ٢٤توفير الخدمات الحكومية -١

.إنشاء وحدات تنظيمية في الدوائر الحكومية معنية بإسعاد المتعاملين-٢

 :قياس رضى المتعاملين-٣

* ٦٩ :٢٠٠٥٪

* ٨٩ :٢٠١٧٪



:التميز في العمل الحكومي-٤

.برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز-١

.٢٠٢١خطة دبي السترتيجية -٢

   .مركز نموذج دبي-٣

.نبض دبي-٤



:تطوير القيادات والكوادر الحكومية-٥

.موظف ضمن ورش عمل٤٠،٠٠٠-١

.التدريب المهني٢٥،٠٠٠-٢

   .موظف عبر مؤتمرات أفضل الممارسات٢٠،٠٠٠-٣

.موظف على التميز الحكومي٥٠٠٠-٤

.مركز محمد بن راشد إلعداد القادة-٥



:مركز محمد بن راشد إلعداد القادة

.(٢٠٠٣)إنطالقة المركز -١

.منظومة تطوير الكفاءات القيادية-٢

.برامج إعداد القيادات القضائية بدبي-٣



دولة بهدف بناء قيادات المستقبل وقادة التغيير في: )أنطالقة المركز -١

.(المارات عامة ودبي خاصة

.خطط تطوير مهني-١

.برامج تدريب-٢

   .انشطة تطبيقية-٣

.الطالع على آفضل الممارسات العالمية-٤



:منظومة تطوير الكفاءات القيادية-٢

.الستشراف السترتيجي-١

.المواطنة العالمية-٢

   .التفكير الريادي-٣

.الشغف واللتزام وخلق القيمة-٤

.التنوع والشتراك-٥

.الهتمام بالنسان-٦

.الفضول-٧

.المرونة-٨



:برامج إعداد القيادات القضائية بدبي-٣

.محاكم دبي: برنامج الفرسان-١

.النيابة العامة بدبي: برنامج قيادات-٢



:في محاكم دبي" الفرسان"برنامج 

.القيادات وإدارة التغيير-١

.التفكير والتخطيط السترتيجي-٢

.قياس وتطوير األداء المؤسسي-٣

.اإلدارة المالية والمحاسبية-٤



:في النيابة العامة بدبي" قيادات"برنامج 

.القياداة الستراتيجية في عصر التحديات-١

.المسرعات الحكومية ومنهجيات البتكار-٢

.التوجهات الحديثة في إستشراف المستقبل والتميز الحكومي-٣

.الطاقة اليجابية ودورها في إسعاد الموظفين-٤



شكراا 

WWW.BSABH.COM


