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صقل مهارات  إلى وتهدف ،واإلدارية القانونية بالشؤون للمهتمين صممةشهادة موهي 

سواء من خالل مجموعة من البرامج  المشاركين في مجاالت القانون واإلدارة على حد  

 .الشهر ونصف شهور ثالثةتنفيذها على مدار  يتم برامج عشرةوعددها  ؛التدريبية

 

  الاحترافيةشهادة ال

(والقانونيةالإدارية تنمية المهارات ) في  

 مركز االمتياز للتعليم التنفيذي
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 الوعي أو)الثقافة القانونية شر ن فإن   الذ ،واحدة لعملة وجهان واإلدارة القانونان 

تلك  يعنيه ال كما أن   القانونية،معرفة التشريعات والنصوص  على يقتصر ال (بالقانون

أوساط رجال القانون  فيتدور  التيالمناقشات النظرية والندوات القانونية 

من رجال القانون  وغيرهم ومحامينمن أساتذة وفقهاء، وقضاة  المتخصصين،

الحياة  حقوقه القانونية في جميع مجاالت بأدنىوانما تعني توعية المواطن  .والقضاء

أغلب  في دوتبالقانونية  الثقافة ان العادلة، حيثالحياة من  متوازنبما يضمن له مستوى 

 خارج االهتمامات المباشرة للمواطن. األحيان

لقانونية ابالقانون لجميع المهتمين بالشؤون  الوعيهذه المبادرة إلى نشر ثقافة  تهدف

جاد إي إلى أيًضا تسعىو .القانونذلك فئة غير المتخصصين في  ويشملاإلدارة  وعلم

 .األطرافدائمة بين تلك قنوات اتصال 
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 العام الهدف

 الفئة إليه حتاجت بما  ها وتطوير سواء  حد   عىل واإلدارية ونيةالقان المهارات تنمية

 فئاتكافة الصفات والسمات الالزمة للتواصل مع   تلك وإكسابها  المستهدفة

 . وفاعلية بكفاءة المجتمع

 
 
ي  إليها  يحتاج أساسية عامة مهاراتهي  والقانونية اإلدارية المهاراتكال   إن

الفرد ف 

  فمن ؛سواء  حد   عىلحياته العملية والمهنية والشخصية 
 
معرفة أدن   إىلال يحتاج  ا من

  منو  . المواقف الحياتية المختلفة خالل حقوقه األساسية
 
مهارات  إىلال يحتاج  ا من

بنجاح وكفاءة  باآلخرينالتفاوض والتفويض مع العمالء لكي يستطيع إدارة عالقاته 

 . الرضا  من عالًيا تضمن له مستوى  فاعليةو 

امج المتخصصة، نسىع لصقل   خالل مناننا و   القانونية المهاراتكال من هذه البر

ة، ورفع كفاءة العاملي   اإلدارية  والمهارات ي المتمب  
  المجال هذا  ف 

ً
حدث النظم أل  ا وفق

امج  . العالمية ا وتهدف هذه البر
ً
ي  والتمب   بداع اإل  بمستوى إىل االرتقاء أيض

هذا  ف 

ي  لحياة   جل التغيب  أا من ا وعمليً المجال فنيً 
أفضل من خالل  ومستقبل وظيف 

في    ي المجاالت و  ،متخصصي   محبر
من خالل بيئة غنية بأعضاء هيئة تدريب أكفاء ف 

ي جميع حقول 
 . دارةواإل  القانونالنظرية والعملية ف 

 المستهدفة الفئة

 اإلدارةوعلم  بالقانونن والمهتم. 

 

 البرنامج تنفيذ مدة

 الشهر ونصف رانشه

 تدريبي برنامج لكل المحددة المدة
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 سبوعاأل يأيام ف 3كل برنامج مدته 

 مساء   9إلى 4من الفترة المسائية : البرنامج توقيت

 

 المستهدفة البرامج

 القانونية البرامج 

 اإلدارية البرامج 

 اإلدارية البرامج: أواًل 

 .وإدارة التغيير القيادة اإلبداعية برنامج .1

 .والتحديات المشكالت حل في االبتكاربرنامج  .2

 .عالماإلمهارات التعامل مع وسائل  برنامج .3

 العرض والتقديم. طرق في التميز برنامج .4

 .والتحكيم والوساطة التفاوض إدارة برنامج .5

 

 القانونية البرامج: اثانيً 

 .القطري للتشريع القانونية الملكات تنمية برنامج .1

 .القانونية النصوص مع التعامل كيفية برنامج .2

 .القانونية التقاريرواعداد كتابة  مهارة تنمية برنامج .3

 .المرافعة واالتصال فن مهارة تنمية برنامج .4

 .العائلية الشراكات حوكمة برنامج .5
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 البرامج تنفيذ أسلوب

صلت ما تو أحدثالع على االط   يتموف س ،المتنوعة التدريبية لبرامجخالل هذه امن 

ة من واقع واإلدارة واالعتماد على نتائج خبرات ودراسات ميداني القانون اتجاهاتإليه 

ات كبرى المؤسس اعتمدتهاوتطبيق تمارين واختبارات عالمية  ،المؤسسات في العالم

 القيادية في العالم.

ورش تدريب  تنظيم تميوف وس .خالل جلسات التدريب نقاشللتخصص أوقات وف س

تطبيقية ودراسة حاالت عملية وإجراء تمارين واختبارات تسمح بقياس مستوى إتقان 

 ين.المشارك لدى والقانونيةالمهارات القيادية والريادية 

 التدريب أسلوب 

 .المناقشات .1

 .ورش تدريب تطبيقية .2

 .دراسة حاالت عملية .3

الريادية وإجراء تمارين واختبارات تسمح بقياس مستوى إتقان المهارات القيادية  .4

 والقانونية لدى المشاركين.
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 .ميدانية زياراتب القيام .5

 .المتحدث الضيف .6

 .لالمشاركة والتفاع .7

 المدربون

ات على أعلى مستوى من الخبر وقانونيين إداريين بمدربين االستعانةيتم وف س

 العملية واألكاديمية

 الشهادة منح اثاني  

معهد الدوحة مركز االمتياز للتعليم التنفيذي في يتم منح شهادة معتمدة من قبل وف س

 .للدراسات العليا

 معنا التواصل

  مدير المركز() الصحند. فريد 

 40356950 :الهاتف

 (أول )مسؤول أمل السبيعي 

 40356951 :الهاتف

amel.alsubaiei@dohainstitute.edu.qa 
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