
11/25/21, 5:21 PM كونا : المعھد العربي للتخطیط یوقع مذكرة تفاھم مع الشركة الوطنیة لمشاریع التكنولوجیا لتعزیز مھارات القادة في المؤسسات الحكومیة - اقتصاد - 25/11/2021

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3011875&Language=ar 1/4

  

 
Default.Aspx?)
(Language=Fr

 
Default.Aspx?)
(Language=En

 
Default.Aspx?)
(Language=Ar

25 نوفمبر 2021 16:49
20 ربیع اآلخرة 1443

(Default.aspx)  



…(النقض) المصریة تصدر أحكاما نھائیة باإلعدام شنقا بحق 21 مدانا بقضیة (تنظ

-A  +A

المعهد العربي للتخطيط يوقع مذكرة تفاهم مع ال�كة الوطنية
لمشاريع التكنولوجيا لتعزيز مهارات القادة في المؤسسات الحكومية

LOC14:17
GMT 11:17

 25/11/2021

(CategoryPage.Aspx?Id=104&Language=Ar) اقتصاد

أھم االخبار

https://www.kuna.net.kw/Default.aspx?language=fr
https://www.kuna.net.kw/Default.aspx?language=en
https://www.kuna.net.kw/Default.aspx?language=ar
https://www.kuna.net.kw/Default.aspx
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3011898&Language=ar
https://www.kuna.net.kw/CategoryPage.aspx?id=104&language=ar


11/25/21, 5:21 PM كونا : المعھد العربي للتخطیط یوقع مذكرة تفاھم مع الشركة الوطنیة لمشاریع التكنولوجیا لتعزیز مھارات القادة في المؤسسات الحكومیة - اقتصاد - 25/11/2021

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3011875&Language=ar 2/4

مدير المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال � و الرئيس التنفيذي لل�كة الوطنية لمشاريع
التكنولوجيا انس م�زا بعد توقيع مذكرة التفاهم

الكویت - 25 - 11 (كونا) -- وقع المعھد العربي للتخطیط الیوم الخمیس مذكرة تفاھم مع الشركة الوطنیة لمشاریع التكنولوجیا تعنى
بتمكین القادة في المؤسسات الحكومیة وتعزیز مھاراتھم بما ینسجم مع خطة دولة الكویت التنمویة (كویت جدیدة 2035).

وقال مدیر المعھد العربي للتخطیط الدكتور بدر مال هللا في تصریح لوكالة األنباء الكویتیة (كونا) على ھامش التوقیع إن مذكرة التفاھم
تنسجم مع توجھات سمو الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء ورغبتھ في دعم اإلدارة الوسطى ودفعھا نحو تعزیز

األداء الحكومي ورفع جودة األداء المؤسسي.
وأضاف مال هللا أن برنامج إعداد القادة سیكون موجھا للمناصب اإلشرافیة والقیادیة في البالد لرفع جودة األداء الحكومي بما ینسجم مع

خطة التنمیة.
وأوضح أن البرنامج ھو عملیة متكاملة من األدوات في مجال التدریب وسیسھم في تعزیز المعرفة والمھارات للقیادات اإلشرافیة في

اإلدارة الوسطى للوصول إلى المستویات العلیا في اإلدارة الحكومیة.
من جھتھ قال الرئیس التنفیذي للشركة الوطنیة لمشاریع التكنولوجیا أنس میرزا في تصریح مماثل إن برنامج تمكین القادة یھدف إلى

تطویر قیادات مؤسسات الدولة واالرتقاء بقدراتھا لدعم خطة التنمیة الوطنیة.
وأضاف میرزا أن نقل التكنولوجیا الحدیثة یتطلب تطویر القادة في المؤسسات الحكومیة بما یتماشى مع احتیاجات الدلة لالرتقاء

والوصول إلى األھداف المنشودة وتحقیق أھداف رؤیة كویت جدیدة 2035.
من جھتھ قال األمین العام للمجلس األعلى للتخطیط والتنمیة الدكتور خالد مھدي في تصریح مماثل إن البرنامج یتكون من عدة محاور

أھمھا المھارات الشخصیة والقیادیة والمؤسسیة وقضایا التنمیة. (النھایة) م ض / ه ث
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