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الربامج التدري�بية لمركز االمتياز للتعليم التنفيذي

برامج اإلدارة العليا

اإلدارة االسرتاتيجية.	 

إعداد الخطة االسرتاتيجية الوطنية.	 

إدارة التغي�ي في المؤسسات الحكومية.	 

التفكي التحليلي واتخاذ القرارات.	 

الهندسة اإلدارية والتغي�ي الفعال.	 

العولمة واإلدارة الحديثة في المنظمات الحكومية.	 

القيادة االبت�كارية واإلبداعية.	 

األساليب الحديثة في تنمية المهارات القيادية.	 

التخطيط االسرتاتيجي باستخدام بطاقات قياس األداء المتوازن.	 

 	.)KPIs( مؤشرات قياس األداء المؤسسي

تقي�يم األداء المؤسسي وأداء العاملني.	 

إدارة األزمات.	 

الممارسات اإلدارية الحديثة في اإلدارة الحكومية.	 

برامج الموارد البشرية

اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية.	 

إدارة الموارد البشرية وتخطيطها من منظور الجودة الشاملة.	 

االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية.	 

أدوات تخطيط الموارد البشرية وأساليبه.	 

تصميم التدريب وتخطيطه وتنفيذه وتقي�يمه.	 

تحليل الوظائف وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي.	 

تقي�يم العائد من التدريب )المعاي�ي واألساليب(.	 

تحليل االحتياجات التدري�بية	 



برامج بناء المهارات اإلدارية وتنميتها وصقلها

إدارة الوقت وإدارة األولويات.	 

فن التعامل مع الرؤساء وإدارة المرؤوسني.	 

مهارات التعامل مع زمالء العمل والمديري�ن.	 

مهارات التفــاوض وأساليبه.	 

مهارات صوغ التقاري�ر اإلدارية والفنية، وإعدادها وعرضها.	 

مهارات التمكني وتقوية الصالحيات.	 

مهارات القيادة وبناء ِفَرق العمل.	 

المهارات اإلشرافية الحديثة وتطوي�ر األداء.	 

تنمية مهارات اإلدارة الوسطى.	 

مهارات القيادة وفن التعامل مع األزمات اإلدارية.	 

إدارة ضغوط العمل والتعامل مع الصراعات.	 

التوازن بني الحياة الشخصية والعملية.	 

العمل الجماعي وبناء روح الفري�ق.	 

مهارات العرض والتقديم.	 

برامج العالقات العامة

إدارة األزمات والعالقات العامة.	 

االتجاهات الحديثة في العالقات العامة.	 

بحوث العالقات العامة كمدخل لتخطيط برامج العالقات العامة وتقي�يمها.	 

العالقات العامة اإللكرتونية.	 

مهارات التميز واإلبداع في إدارة العالقات العامة.	 

المدخل االسرتاتيجي للعالقات العامة والتواصل مع الشركاء.	 



الربامج المالية

مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة )اإلعداد والتنفيذ والرقابة(.	 

الرقابة المالية واإلدارية.	 

تـرشـيـد الت�كاليف.	 

التحليل المالي وأساليب إعداد الموازنات.	 

االتجاهات الحديثة في التدقيق والمراقبة والمراجعة الداخلية.	 

تنمية مهارات إعداد الموازنات.	 

كيفية قراءة القوائم المالية وتحليلها.	 

برامج الجودة واألداء المؤسسي

إدارة اسرتاتيجيات الجـودة. 	 

إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الحكومية.	 

التخطيط االسرتاتيجي للجودة.	 

إدارة الجودة والتميز المؤسسي.	 

الجودة الفكرية وصناعة الحياة. 	 

برامج العالقات مع العمالء واألطراف ذات العالقة

تسوي�ق الخدمات الحكومية.	 

تنمية مهارات خدمة العمالء والمراجعني.	 

بحوث التسوي�ق والتعرف على احتياجات العمالء والمراجعني.	 

 	.)CRM( إدارة العالقات مع العمالء

مهارات التواصل مع الشركاء.	 



برامج تنمية المهارات اإلعالمية

مهارات التعامل مع وسائل االعالم.	 

االسرتاتيجيات اإلعالمية المتقدمة وتقنيات االتصال اإلعالمي.	 

اسرتاتيجيات إدارة اإلعالم اإللكرتوني.	 

مهارات التحري�ر الصحفي.	 

تقنيات المقابالت اإلعالمية.	 

مهارات التعامل مع الجمهور.	 

اسرتاتيجيات إدارة اإلعالم اإللكرتوني.	 

برامج قانونية

أحكام قانون المرافعات المواد المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 وتعديالته.	 

مهارات إعداد صحف الدعاوى والطعون وفن الرتافع.	 

الدفوع الشكلية والموضوعية.	 

أحــكام قانــون أمــالك الدولــة العامــة والخاصــة رقــم 10 لســنة 1987 والقضايا 	 
المتعلقــة بــه.

أحكام قانون التسجيل العقاري وقرارات لجنة التسجيل العقاري والطعن فيها.	 

أحكام قانون نزع الملكية )اإلجراءات والتعويض(. 	 

فنون إجراءات التقاضي والدفاع أمام المحاكم، والمهارات المتعلقة بذلك. 	 



برامج تدري�بية في مجاالت متخصصة

في مجال البورصة واألوراق المالية:

إدارة المحافظ االست�ثمارية.	 

مكافحة غسيل األموال.	 

أثر السياسات النقدية والمالية في االست�ثمار.	 

إدارة صناديق االست�ثمار المشرتك.	 

طرق قياس عوائد االست�ثمار ومخاطره، وأساليب القياس المتبعة. 	 

التحليل األساسي والتحليل الفني لألسهم.	 

قراءة القوائم المالية وتحليلها بغرض االست�ثمار في األوراق المالية.	 

التقنيات الحديثة في بناء محفظة األسهم.	 

االعتمادات المستندية ومشكالتها التطبيقية.	 

في مجال التعليم

األساليب الحديثة في طرق التدريس.	 

إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم.	 

إدارة جودة الخدمة التعليمية وقياسها.	 

تنمية المهارات القيادية لقادة المستقبل.	 

القيادة اإلبداعية لمديري المدارس.	 

كيف ت�كون قياديًا فعاالً داخل مدرستك.	 

مهارات اإلرشاد النفسي والتعامل الفعال مع الطالب.	 



في مجال الرعاية الصحية
	 Corporate Social Responsibility.

	 Healthcare Accreditation.

	 Patient Safety.

	 Marketing of healthcare facilities and services.

	 Patient care.

	 Customer Relationship Management.

	 Measuring & Managing Healthcare Service Quality.

	 Clinical Informatics System.

برامج متنوعة
التطوي�ر الذاتي للمرأة.	 

إدارة المشاريع.	 

دراسة الجدوى للمشاريع الصغية والمتوسطة.	 

الجوانب القانونية في اإلدارة.	 

التنمية الوطنية والحوكمة الرشيدة.	 

أنظمة إدارة المحتوى اإللكرتوني.	 

تدريب المدرب�ني.	 

دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات الصغية والمتوسطة.	 



كيفية الوصول ٕالينا
يمكنك ا التصال بنا والتواصل معنا عن طري�ق:

د. فريد الصحن
مدير المركز

تليفون: 40356950 974+
farid.elsahn@dohainstiute.edu.qa

أمل السبيعي
مسٔوول أول التعليم التنفيذي

تليفون: 40356951 974+
amel.alsubaiei@dohainstitute.edu.qa 

أمية الكفوري
مساعد إداري

تيلفون:40356952 974+  
amira.elkafoury@dohainstitute.edu.qa

معلومات عن معهد الدوحة للدراسات العليا
معهد الدوحة للدراسات العليا مؤّسسة أكاديمّية مستقّلة للتعليم واألبحاث في العلوم االجتماعية 

واإلنسانية واإلدارة العاّمة واقتصاديات التنمية في الدوحة.

يرت�كز المعهد على أربعة مبادئ متداخلة ت�تماشى مع رسالته وهي:

مشاركة عرب�ية في ٕانتاج المعرفة
الجمع بني البحث والتعليم العابري�ن للتخصصات 

االلتزام بالمعاي�ي األكاديمية
مواكبة آخر اإلنجازات في العلوم االجتماعية واإلنسانية وفي مجاالت اإلدارة العامة 

واقتصاديات التنمية

مسؤولية فكرية ووعي نقدي
جيل جديد من المثقفني الملتزمني تجاه المجتمعات العرب�ية 

مجال مفتوح لالستقالل الفكري
استقالل فكري مبني على المعرفة ومناهج التفكي العلمي  

كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية
Spade@dohainstitute.edu.qa

www.dohainstitute.edu.qa/SPADE
عضو شبكة كليات السياسات والشؤون واإلدارة العامة

معهد الدوحة للدراسات العليا
صندوق بريد:20059

الدوحة، قطر
contact@dohainstitute.edu.qa

www.dohainstitute.edu.qa
   







كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية 
معهد الدوحة للدراسات العليا

صندوق بريد: 200592
شارع الطرفة، المنطقة 70

منطقة وادي البنات
 الظعاين، قطر


