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Profile 
 
Dr. Ahmad Al-Nuseirat is a world class expert and one of the few prominent 
references in building and improving excellence in the government sector in 

Dubai, UAE and the Middle East.  Dr. Al-Nuseirat holds A PhD in Training and 

organizational performance management from Cardiff University in UK.  
 

Dr. Al-Nuseirat has effectively participated in the establishment, leading and 

managing the operations and activities of Dubai Government Excellence Program 
(DGEP), the first integrated program for government excellence in the world 

launched by His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum in 1997. 

He started his career at DGEP as the program's Senior Advisor and he is currently 
holding the position of the General Coordinator of the program at the Executive 

Council of Dubai Government. Dr. Al-Nuseirat supervises conducting the 

customer satisfaction and mystery shopper studies for Dubai Government and has 

established the first central customer e-complaint system in Dubai Government. 

 

Through the planned activities and events of DGEP which were seamlessly 
integrated with other government efforts, Dr. Al-Nuseirat lead the development of 

excellence in the government sector in Dubai reaching world class levels in the 

areas of customer satisfaction, government efficiency, global competitiveness 
indices and other areas of excellence and human resources investment. Dr. Al-

Nuseirat managed several initiatives at the establishment stage to become mature 

and fruitful government development programs nowadays. Dr. Al-Nuseirat 
managed the Dubai Government Central e-Suggestions and Complaints system; 

he initiated the mystery shopper and Dubai Government customers and employees 

happiness index studies. In 1997, Dr. Al-Nuseirat contributed in the introduction 
of innovation concept in the criteria, categories and activities of DGEP at the time 

when this concept was absolutely new to the public sector administration. He has 

also launched Dubai Smart Training initiative which is targeting Dubai 
Government employees utilizing the smart technology in enhancing the 

effectiveness and efficiency of training and continuous learning. 

 
In addition to his contribution in the development and sustaining of excellence in 

the government sector, Dr. Al-Nuseirat has a significant contribution in spreading 

and enhancing quality and excellence culture in the private sector and the NGOs 
through his several voluntary and advisory roles. He acted as a Board Member of 

Dubai Quality Group, he participated as an Assessment Teams Leader in several 

distinguished quality and excellence awards such as the Dubai Quality Award 
where he lead the teams for several cycles, Sheikh Saqr Program for Government 

Excellence Award in Ras Al Khaimah, Dubai Holding Excellence Award and Abu 

Dhabi Government Excellence Award. On the Arab regional level, he held the 
position of Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Award for Arab Management 

since its establishment in 2001 and until 2007. He was also a Board Member in 

Dubai Institute for Human Resources Development. 
 

Dr. Al-Nuseirat has further contributions in several development areas such as his 

effective contribution in the development of the framework and bylaws of 
Hamdan Bin Rashid Award for the Distinguished Academic Performance, the 

development of the guideline principals of the Dubai International Holy Quran 
Award and the Dubai Shopping Festival Innovation Award, in addition to his 

membership in the Advisory Board of  the American University in the Emirates 

and his position as Secretary of the Board of Trustees for  MENA College in the 
Dubai Academic City. 

 

Dr. Al-Nuseirat is a competent speaker and mentor in the area of government 
excellence, human resources, organizational development, quality and knowledge 

management. He always addresses his audience in an active, interesting and 

motivational approach, his presentations are always realistic, practical and full of 
life examples reflecting his vast experience in the organizational development 

area. He was selected as a key note speaker in several local, regional and 

international conferences. He presented many key note speeches, lectures, 
seminars and work papers and published many specialized articles in the field of 

organizational development. He is the Chief Editor of Resalat Al-Tamayuz 

(Excellence Message), a periodical published by the Executive Council of Dubai 
specialized in the area of quality management and organizational excellence. Dr. 

Al-Nuseirat is also very active on Twitter and a well known followed figure in 

this cyber space 
 

Dr. Al-Nuseirat was recognized by several UAE and Regional Institutions and 

Entities such as Ajman Government Excellence Program. In 2013, Dr. Al-
Nuseirat has been awarded the Kano Medal for Excellence Catalysts in 

recognition to his effective efforts in spreading quality culture in UAE and the 

Middle East. 
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مجال في المعدودة وأحد المراجع  عالمي المستوىأحمد النصيرات خبير  الدكتور

متحدة ومنطقة العربية الاإلمارات ودولة  دبي تمّيز القطاع الحكومي في بناء تطوير و
في إدارة التدريب  الدكتوراةيرات شهادة نصالأحمد  د. يحملو الشرق األوسط.

 .من جامعة كارديف في المملكة المتحدةواألداء المؤسسي 
 

برنامج دبي لألداء الحكومي وإدارة فعاليات  إطالقفي النصيرات ساهم الدكتور 
متكامل للتمّيز الحكومي في العالم والذي أطلقه صاحب السمو أول برنامج "المتمّيز 

دبي  لبرنامجحيث بدأ عمله كمستشار  7991"الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 
في األمانة العامة للمجلس التنفيذي لألداء الحكومي المتمّيز ثم منسقا عاما للبرنامج 

تنفيذ دراسات رضى كما ويشرف من خالل موقعه على تصميم و في حكومة دبي.
نظام  ولأل أسسالجهات الحكومية في دبي، كما  علىالمتعاملين والمتسوق السري 

 على مستوى حكومة دبي. المتعاملين شكاوىمركزي إلكتروني ل
 

وتكاملها مع  دبي لألداء الحكومي المتمّيزعبر فعاليات ونشاطات وخطط برنامج 
ورفع مستوى تمّيز نصيرات جهود تطوير القاد الدكتور ، الجهود الحكومية األخرى

األداء الحكومي في دبي، وتكللت هذه الجهود بتحقيق القطاع الحكومي ألعلى 
وخاصة في مجاالت رضا المتعاملين والكفاءة  المراتب على المستويات العالمية

واإلستثمار في  وغيرها من مجاالت التمّيز الدولية التنافسية وتلبية معاييرالحكومية 
خالل فترتها  من المبادرات العديدالدكتور نصيرات  أداروقد  .ناء الموارد البشريةب

للتطوير الحكومي، فقد  وناضجة برامج مستمرةفيما بعد والتي أصبحت  التأسيسية
وإطالق تصميم بادر في كما  ،اإللكتروني نظام اإلقتراحات والشكاوى الحكوميأدار 

إدخال قد ساهم في و ،والموظفين المتعاملين إسعادالمتسوق السري ومؤشر دراسات 
العام  في مفهوم اإلبداع الحكومي في معايير وفئات ونشاطات وفعاليات البرنامج

كما بادر في  .في اإلدارة الحكوميةالوقت الذي كان هذا المفهوم جديدا في  7991
والتي تصميم وإطالق مبادرة دبي للتدريب الذكي الموجهة لموظفي القطاع الحكومي 

والتعليم  يتم من خاللها استغالل التكنولوجيا الذكية في زيادة فعالية وكفاءة التدريب
 .المستمر

 
تطوير العمل الحكومي فإن له بصمات  نصيرات فيالإضافة إلى مساهمة الدكتور 

في القطاع الخاص وقطاع ونشر وترسيخ ثقافة التمّيز واضحة ومساهمات فعالة في 
من خالل في دولة اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط  الحكوميةالمؤسسات غير 

 سأمجلس إدارة مجموعة دبي للجودة،  وتركان عضوا في فقد ، المتنوعةنشاطاته 
فرق تقييم جائزة دبي للجودة لعدد من السنوات، باإلضافة إلى ترؤسه لفرق تقييم 

 دبي القابضةالخيمة وجائزة مؤسسة بجائزة الشيخ صقر للتميز الحكومي برأس 
منصب مستشار فقد شغل أما على الصعيد العربي . وجائزة أبو ظبي للتميز الحكومي

ولغاية  1007جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلدارة العربية منذ تأسيسها في العام 
 بمجلس إدارة معهد دبي لتنمية الموارد البشرية. اعضوكان ، كما 1001عام 

  
وللدكتور أحمد النصيرات إنجازات في مجاالت تطويرية مختلفة منها مساهمته 

ز، وإعداد المبادئ الفعالة في إعداد نظام جائزة حمدان بن راشد لألداء التعليمي المتميّ 
اإلرشادية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وجائزة اإلبداع في مهرجان دبي 

شاري لكلية إدارة األعمال في الجامعة في المجلس اإلست وعضويته للتسوق.
إضافة إلى شغله منصب أمين سر مجلس أمناء كلية  األميركية في اإلمارات

(MENA)  في مدينة دبي األكاديميةلإلدارة 

.. 
الموارد التمّيز الحكومي وفي  نصيرات محاضر متمرس في مجالالالدكتور و

بالتحفيز وتتسم محاضراته . وإدارة المعرفة الجودةالبشرية والتطوير اإلداري و
تطوير والمتنوعة في الطويلة  وخبراتهخالصة تجاربه  وعكس والعملية والواقعية

نصيرات في الكتور دال حاضربما يحقق الفائدة للمشاركين. وقد و العمل اإلداري
ن مالعديد وقدم العديد من المؤتمرات المتخصصة المحلية واإلقليمية والعالمية 

 مجاالت اإلدارة في المقاالت المتخصصةعددا من ونشر  المحاضرات وأوراق العمل
المتخصصة  "رسالة التميز"تحرير مجلة نصيرات حاليا ال. ويترأس الدكتور المتنوعة

الصادرة عن األمانة العامة للمجلس التنفيذي في إدارة الجودة والتميز المؤسسي 
فضاء تويتر على في مجاالت اإلدارة والحياة نشط " مغرديعتبر "و لحكومة دبي.

(Twitter) 

 
تم تكريم الدكتور النصيرات من قبل العديد من المؤسسات والمعاهد والجهات 

في عام  مثل برنامج عجمان للتمّيز. وقد حاز الدكتور النصيرات واإلقليمية اإلماراتية
تتويجا لجهوده الفعالة في نشر ثقافة التمّيز في  على ميدالية كانو لرواد التمّيز 1072

 دولة اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط.

 

Nuseirat@tec.gov.ae 

@aalnuseirat 


