
مركز االمتياز للتعليم التنفيذي

الشهادة المتقدمة في القيادة التنفيذية





طبيعة الربنامج 
شــهادة متقدمــة فــي القيــادة التنفيذيــة يصدرهــا مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي التابــع لكليــة 

اإلدارة العامــة واقتصاديــات التنميــة، بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا فــي دولــة قطــر.

متطلبات القبول 
يتوجــب علــى المتقدمــن بطلبــات للحصــول علــى الشــهادة المتقدمــة فــي القيــادة التنفيذيــة أن 

يتوافــر فيهــم الشــرطان التاليــان: 

تقديــم الســرة الذاتيــة وشــهادة خــرة لمــدة ال تقــل عــن 5 ســنوات فــي العمــل الحكومــي أو 	 
المنظمــات غــر الحكوميــة أو غــر الهادفــة للربــح.

شهادة خرة إدارية ال تقل عن ثالث سنوات في مستوى اإلدارة الوسطى أو العليا.	 

متطلبات الحصول على الشهادة المتقدمة في القيادة التنفيذية 
اســت�كمال 9 دورات تدري�بيــة بمعــدل 33 يــوم تدريــب يتــم تنفيذهــا علــى مــدار 9 أســابيع بواقــع 6 أيــام 

تدريــب فــي الشــهر. 

مكونات الشهادة 
تشــمل مكونــات الشــهادة ثالثــة محــاور رئيســة وهــي التميــز فــي أداء الخدمــة العامــة، والتميــز 
ــاء العالقــات مــع كافــة األطــراف ذات العالقــة وإدارتهــا والحفــاظ عليهــا، واخــرًا الجوانــب  فــي بن

ــ�ز المهــارات الالزمــة للقيــادة التنفيذيــة.  المتعلقــة ببنــاء وتعزي



الوحدة التدري�بة األولى: التمي�يز في اداء الخدمة العامة
وتشمل 3 برامج )خمسة عشر يوم تدريب(  

بدائــل تقديــم الخدمــات العامــة: يقــدم هــذا الرنامــج العديــد مــن النمــاذج واألنــواع المختلفــة 	 
والممكنــة لطــرق تقديــم الخدمــات العامــة بمــا فيهــا مــن األنــواع المختلفــة للشــراكة بــن 
القطاعــن العــام والخــاص، وبــن القطــاع العــام والمنظمــات غــر الربحيــة، والشــراكة لــدى 
منظمــات القطــاع العــام فيمــا بينهــا. كمــا يعــرض الرنامــج للعالقــات المؤسســاتية البينيــة، 
نــوع آخــر مــن األنــواع غــر التقليديــة لتقديــم الخدمــات العامــة  والهيئــات الحكوميــة وأي 
للمســتفيدين منهــا. وي�ركــز هــذا الرنامــج أيًضــا علــى تنــاول األطــر التشــريعية واالســراتيجية 

والماليــة لهــذه األنــواع مــن أشــكال التعــاون والشــراكات.

الجوانــب القانونيــة واألخالقيــة فــي الخدمــة العامــة: يست�كشــف هــذا الرنامــج نمــاذج مــن 	 
يتــم  العامــة.  اإلدارة  مجــال  فــي  وعمليــة  فلســفية  نظــر  وجهــة  مــن  األخالقــي  التفكــر 
اســتخدام دراســة الحــاالت الســتعراض بعــض األســئلة األخالقيــة. وي�ركــز الرنامــج علــى أخالقيــات 
الســلوك المســتخدمة وقواعدهــا بواســطة وكاالت الخدمــة العامــة والجمعيــات المهنيــة، 

كمــا يســتعرض األطــر القانونيــة لــإدارة العامــة مسرشــًدا بالقانــون اإلداري.

تحليــل الت�كلفــة والمنفعــة العامــة: يقــدم هــذا الرنامــج لمحــة عامــة عــن األســس المفاهيميــة 	 
لتحليــل الت�كاليــف والمنافــع االجتماعيــة، وي�ركــز علــى المبــادئ األساســية والطــرق الرئيســة 
لتقي�يــم الت�كاليــف والفوائــد االجتماعيــة. فــي نهايــة هــذا الرنامــج، ســوف يكــون المشــاركون 
قادريــ�ن علــى تحديــد الت�كاليــف والمنافــع االجتماعيــة المرتبطــة بمشــاريع عامــة ومشــاريع غــر 
ــا فيهــا مــن  هادفــة للربــح وعلــى تقي�يمهــا، وتقي�يــم مــا إذا كانــت المشــاريع والرامــج مرغوًب

وجهــة نظــر المجتمــع.

الوحدة التدري�بة الثانية: التميز في إدارة العالقات 
وتشمل ثالثة برامج )كل برنامج 3 أيام تدريب(

إدارة العالقــات مــع العمــالء: هــذا الرنامــج يــزود المشــاركن بــأدوات تنميــة العالقــات وإدارتهــا 	 
مــع العمــالء ويتضمــن ايًضــا تصميم االســراتيجيات المتعلقة بالعالقات مــع األنواع المختلفة من 

العمــالء، وكيفيــة إنشــاء قاعــدة بيانــات لهــم، والعمــل علــى التواصــل معهم وتحقيــق رضاهم.

مهــارات االتصــال االســراتيجية: يركــز هــذا الرنامــج علــى تعزيــ�ز مهــارات العــرض ومهــارات 	 
التدريــب العملــي وأســاليبه لتقديــم محتوياتــه. بــن المشــاركن. وتســتخدم أدوات  الخطابــة 

بدائــل تســوية النزاعــات: يركــز هــذا الرنامــج علــى إكســاب المتدربــ�ن المهــارات الالزمة لتســوية 	 
النزاعــات، والحــد مــن الصــراع، والســماح بمزيــد مــن المــداوالت واتخــاذ القــرارات الجماعيــة. 

ويتطــرق أيًضــا إلــى مهــارات التفــاوض وأســاليبها واســراتيجياتها.



الوحدة التدري�بة الثالثة: التميز في القيادة التنفيذية
وتشمل ثالثة برامج )كل برنامج 3 أيام تدريب(  

القيــادة التحويليــة: يركــز هــذا الرنامــج علــى إكســاب المشــاركن مهــارات إدارة العالقــات 	 
وإدارة األزمــات. ويشــمل هــذا الرنامــج المواضيــع اآلتيــة: المفاوضــات وتحفيــز الموظفــن، 
ــ�ر، والعالقــات العامــة وإدارة العالقــات  ــ�ر، واســراتيجيات تجنــب مقاومــة التغي وإدارة التغي

المشــركة بــن المنظمــات وداخــل المنظمــة، وإدارة الصــراع وإدارة األزمــات.

إدارة ضغــوط العمــل والتعامــل مــع الصراعــات: يمثــل هــذا الرنامــج أهميــة خاصــة للموظفــن 	 
الذيــن يتعرضــون لضغــوط ونزاعــات فــي العمــل. ويشــمل الرنامــج المواضيــع التاليــة: ماهيــة 
ضغــوط العمــل ومســبباتها، وأنــواع ضغــوط العمــل، واســراتيجيات التعامــل مــع الضغــوط 
فــي العمــل والتغلــب عليهــا، ودور المــوارد البشــرية فــي خلــق منــاخ شــامل وداعــم فــي 
مــكان العمــل للتعامــل مــع ضغــوط العمــل، والتعامــل مــع النزاعــات داخــل العمــل وإدارتهــا، 

واســراتيجيات إدارة النزاعــات.

اآلتيــة: 	  المواضيــع  علــى  يحتــوي  الرنامــج  هــذا  العاملــن:  وأداء  المؤسســي  االداء  تقيــم 
محــاور األداء المؤسســي، وأســاليب تقي�يــم األداء المؤسســي، وكيفيــة قيــاس أداء العاملن، 

وتقي�يــم أداء العاملــن وربطــه بالمســار الوظيفــي وخطــط التدريــب.

الت�كامــل بــن برنامــج الشــهادة المتقدمــة فــي القيــادة التنفيذيــة وشــهادة 
الماجســتري التنفيــذي فــي اإلدارة العامــة: 

يتمكــن المشــاركون فــي برنامــج الشــهادة المتقدمــة فــي القيــادة التنفيذيــة والذيــن اســتوفوا 
وفــق  وذلــك  التنفيــذي  العامــة  اإلدارة  ماجســتر  برنامــج  االلتحــاق  مــن  الشــهادة  متطلبــات 

الشــروط اآلتيــة: 

الحصول على درجة البكالوري�وس أو الليسانس من جامعة معرف بها. 	 

اجتيــاز اختبــار إجــادة اللغــة اإلنجليزيــة أو الحصــول علــى عــدد مــن الــدورات في اللغــة اإلنجليزية 	 
مــن مركــز اللغــات بمعهــد الدوحــة بنــاء علــى اختبــار مســتوى اللغــة الذي يعقــد بالمعهد. 

اســت�كمال المكونــات األكاديميــة والتــي اجتازهــا الطالــب فــي الشــهادة المتقدمــة فــي القيــادة 	 
التنفيذيــة فــي 4 مقــررات بمــا يعادل 12 ســاعة معتمدة، ويســت�كمل المكــون األكاديمي من خالل 

الت�كليفــات والبحــوث المطلوبــة فــي كل موضــوع من موضوعات الشــهادة.

بدائــل تقديــم الخدمــات العامــة، الجوانــب القانونيــة واألخالقيــة فــي الخدمــة  المقــررات هــي: 
العامــة، بدائــل تســوية النزاعــات ومهــارات التفــاوض، وتحليــل المنفعــة والت�كلفــة العامــة. 

وســوف تحتســب هــذه المقــررات ضمــن شــهادة ماجســتر اإلدارة العامــة التنفيــذي، ومــن ثــم يقــوم 
الطالــب باســت�كمال 24 ســاعة معتمــدة فقــط مــن أصــل 36 ســاعة معتمــدة للحصــول علــى الماجســتر.



الجوانب اإلدارية واللوجستية المتعلقة بالشهادة 
المتقدمة في القيادة التنفيذية

التســجيل مــن خــالل مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي وبالتنســيق مــع وزارة التنميــة اإلداريــة، 	 
وذلــك للمتقدمــن للحصــول علــى الشــهادة المتقدمــة فــي القيــادة التنفيذيــة.

اســتعداًدا 	  أبــدوا  الذيــن  للدارســن  بالمعهــد  والتســجيل  القبــول  إدارة  خــالل  مــن  التســجيل 
مــع مركــز  بالتنســيق  الشــروط(  )مســتوفي  التنفيــذي  العامــة  اإلدارة  بماجســتر  لاللتحــاق 
ــ�ق مــلء الطلــب المصمــم لهــذا الغــرض قبــل البــدء فــي  ــاز للتعليــم التنفيــذي عــن طري االمتي

التنفيذيــة. للقيــادة  المتقدمــة  بالشــهادة  الخاصــة  التدري�بيــة  الوحــدات 

على الراغبن في االلتحاق بماجستر اإلدارة العامة التنفيذي أن يست�كملوا الجانب األكاديمي 	 
فــي كل برنامج/مقــرر وأن يجتــازوا بنجــاح االختبــارات/ الت�كليفــات التــي تعطــى لهــم بعــد االنتهــاء 

مــن كل مقــرر .وســيتم تحديــد درجــات معينــة للت�كليفــات واالختبــارات المحــددة من قبــل المعهد.

الســاعات 	  يعــادل  مــا  بنجــاح  مقــرر  كل  مــن  األكاديمــي  الجانــب  يكمــل  طالــب  لــكل  سيســجل 
المعتمــدة فــي بطاقــة تقريــ�ر عالمــات الطالــب. وتحتســب هــذه الســاعات المعتمــدة بمعــدل 
12 ســاعة معتمــدة ضمــن برنامــج ماجســتر اإلدارة العامــة التنفيــذي ومــن ثــم يكــون علــى 

الــدارس اســت�كمال 24 ســاعة معتمــدة فقــط للحصــول علــى الدرجــة.

ســيتم تقديــم مقــررات الشــهادة المتقدمــة فــي القيــادة التنفيذيــة فــي مقــر معهــد الدوحــة 	 
للدراســات العليا.

عــدد ســاعات التدريــب 132 ســاعة بمــا يعــادل 33 يــوم تدري�بــي يتــم تنفيذهــا علــى مــدار 9 أســابيع 	 
بواقــع 6 أيــام تدريــب فــي الشــهر.
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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 إنتاج المعرفة
الجمع بن البحث والتعليم العابري�ن للتخصصات 

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

واقتصاديات التنمية

مسؤولية فكرية ووعي نقدي
جيل جديد من المثقفن الملتزمن تجاه المجتمعات العرب�ية 

مجال مفتوح لالستقالل الفكري
استقالل فكري مبني على المعرفة ومناهج التفكر 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:200592

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


