
مركز االمتياز للتعليم التنفيذي

شهادة التدريب في القيادة اإلدارية





طبيعة الربنامج 
شــهادة التدريــب فــي القيــادة اإلداريــة يصدرهــا مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي -كليــة اإلدارة 
التنميــة  مــع وزارة  -بالتعاقــد  العليــا  للدراســات  الدوحــة  التنميــة بمعهــد  العامــة واقتصاديــات 

اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة.

الحكوميــة،  والجهــات  الــوزارات  مختلــف  فــي  األول  الصــف  لقيــادات  متخصصــة  شــهادة  وهــي 
وتهــدف إلــى صقــل مهــارات المشــاركني فــي مجــال اإلدارة عموًمــا، والمهــارات القياديــة خصوًصــا، 

مــن خــال مجموعــة مت�كاملــة مــن الربامــج التدري�بيــة، وعددهــا 10 برامــج علــى مــدار عــام كامــل.



متطلبات القبول:  
الجوانب اللوجستية المتعلقة بشهادة التدريب في القيادة اإلدارية

يجــب علــى الراغبــني فــي الحصــول علــى شــهادة التدريــب فــي القيــادة اإلداريــة تقديــم طلــب 	 
إلــى جهــة عملــه فــي الــوزارة أو الجهــة الحكوميــة )مــع مراعــاة الدرجــة الماليــة للموظــف – 
مديــرو األقســام واإلدارات أو رؤســاؤها فــي الــوزارة -هنــاك اســتمارة خاصــة ت�تــم تعبئ�تهــا(.

يرشح المتدرب من قبل إدارة الموارد البشرية وإدارة التدريب في الجهة الحكومية، على أن يكون 	 
ضمن قياديي الصف األول والثاني )مديرو األقسام واإلدارات أو رؤساؤها في الوزارة(.

ترســل الطلبــات مــن قبــل إدارة المــوارد البشــرية فــي الجهــة الحكوميــة إلــى وزارة التنميــة 	 
ــة )معهــد اإلدارة العامــة(. اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعي

ترســل الموافقــة مــن الــوزارة إلــى إدارة المــوارد البشــرية بالجهــة التــي يعمــل فيهــا المتــدرب، 	 
ويخطــر الموظــف بذلــك.

متطلبات الحصول على شهادة التدريب في القيادة اإلدارية 
اســت�كمال 10 برامــج تدري�بيــة بمعــدل 30 يــوم تدريــب، يتــم تنفيذهــا علــى مدار 10 أســابيع، بواقــع 3 أيام 

تدريــب في الشــهر.

برامج شهادة التدريب في القيادة اإلدارية 

أواًل: برنامج اإلدارة االسرتاتيجية في القطاع الحكومي 

الهدف العام
اكتســاب المعــارف والمهــارات والســلوكيات المتعلقــة بــاإلدارة اإلســرتاتيجية فــي القطــاع الحكومي، 
وذلــك مــن خــال تمكــني المشــاركني مــن اتخــاذ القــرارات االســرتاتيجية المؤثــرة فــي صياغــة النمــوذج 

المائــم إلدارة االســرتاتيجية لــدى جهاتهــم الحكوميــة وتنفيــذه، ثــم مراجعتــه وتقويمــه. 

النتائج المتوقعة
في نهاية الربنامج التدري�بي، يتوقع أن يكون المشارك قادًرا على: 

التفريــ�ق والربــط بــني اإلدارة االســرتاتيجية والتخطيــط االســرتاتيجي، والتعــرف علــى طبيعــة كل 	 
منهمــا فــي القطاعــني الخــاص والحكومــي. 

التعــرف علــى منهــج التخطيــط االســرتاتيجي المتبــع فــي دولــة قطــر ومضمونــه ومكوناتــه، 	 
ومــن ثــم صياغــة نمــوذج لــإدارة االســرتاتيجية يتوافــق مــع ذلــك المنهــج وتنفيــذ  نمــوذج 

اإلدارة االســرتاتيجية المختــار فــي جهتــه الحكوميــة تنفيــًذا فعــااًل. 



ثانًيا: برنامج اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية 

الهدف العام
تنميــة القــدرات المتعلقــة بــإدارة المــوارد البشــرية مــن المنظــور اإلســرتاتيجي لتمكــني المشــاركني 
مــن مباشــرة إدارة المــوارد البشــرية، والتخطيــط لهــا، وتنفيــذ وظائفهــا مــن اســتقطاب وتوظيــف 

وترقيــة وتحفيــز وتقي�يــم، وفــق رؤيــة اســرتاتيجية.

النتائج المتوقعة
في نهاية الربنامج التدري�بي، يتوقع أن يكون المشارك قادًرا على أن: 

يتمكــن مــن مباشــرة األســاليب العلميــة الصحيحــة لاســتقطاب واالختيــار، واتخــاذ القــرارات 	 
واالبتعــاث. للتوظيــف  المناســبة 

يحدد الحاجات التدري�بية للموارد البشرية، ويساهم في تقي�يم نتائج التدريب.	 

يساهم مساهمًة فّعالة في خلق بيئة محفزة لفري�ق العمل؛ ما يشجع على زيادة اإلنتاج.	 

ثالًثا: برنامج مهارات إعداد الموازنة

الهدف العام
تمكــني المشــاركني مــن المســاهمة فــي إعــداد الموازنــة العامــة للــوزارة وتنفيذهــا ومتابعتهــا 
بوصفهــا أداة لتنفيــذ السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة، وداعًمــا أساســًيا لتحقيــق األهــداف 

التنمويــة للدولــة.

النتائج المتوقعة
في نهاية الربنامج التدري�بي، يتوقع أن يكون المشارك قادًرا على أن:

يتعرف على مبادئ إعداد الموازنة العامة وتنفيذها ومراقبتها.	 

يلم باألحكام القانونية والتنظيمية للموازنة العامة.	 

يفهم تصنيف أبواب الموازنة العامة وبنودها.	 

يعد موازنة األداء والربامج الخاصة بإدارته.	 

رابًعا: القيادة اإلبداعية
الهدف العام

توعيــة القــادة اإلداريــ�ني بأهميــة تنميــة مھاراتھــم القياديــة والرياديــة، للتمكــن مــن الت�أثــر فــي 
ســلوك األفــراد مــن حولهــم، وتوجهاتهــم، إلنجــاز األهــداف المطلوبــة. 

النتائج المتوقعة

في نهاية ھذه الدورة، سيكتسب المتدرب عدًدا من المهارات التعليمية والتدري�بية، أهمها: 
معرفــة االســرتاتيجيات اإلداريــة والقياديــة الحديثــة، ومعرفــة كيفيــة التغلــب علــى التحديــات 	 

اإلداريــة فــي القــرن الحــادي والعشــري�ن.

التعرف على المھارات العامة واألساسية للقيادة الحديثة في القطاع الحكومي.	 

إدراك مفهــوم القيــادة والريــادة وأهميــة التقي�يــم الذاتــي، ومعرفــة الفــرق بــني متطلبــات 	 
اإلدارة ومتطلبــات القيــادة.



خامًسا: برنامج إدارة الجودة والتميز المؤسسي

الهدف العام
اكتســاب المعــارف والمهــارات والســلوكيات المتعلقــة بــإدارة الجــودة والتميــز المؤسســي فــي 
المؤسســي، وفــق  األداء  المســتمر فــي  التحســني  تحقيــق  بھــدف ضمــان  الحكومــي؛  القطــاع 

معايــ�ر الجــودة العالميــة. 

النتائج المتوقعة
في نهاية الربنامج التدري�بي، يتوقع أن يكون المشارك قادًرا على أن: 

يفهم ثقافة الجودة وكيفية تعزي�زها. 	 

يشارك مشاركة فّعالة في تصميم نظم جودة األداء المؤسسي في الجھات الحكومية. 	 

يدرك مزايا تطبيق نظم الجودة والتميز المؤسسي في القطاع الحكومي، ومعوقاتها.	 

سادًسا: برنامج إدارة المشاريع

الهدف العام
المشــروع  إلدارة  واألساســية  الضروريــة  والخطــوات  بالمعلومــات  المعنيــ�ني  األشــخاص  تزويــد 
الحكومــي وفــق المفاهيــم الحديثــة لــإدارات، فقــد تطــورت المفاهيــم مــع الزمــن، وبــات مــن 
الضــروري العمــل علــى تطويــ�ر قــدرات المعنيــ�ني بهــذه المشــاريع، وت�أهيــل الفــرد وزيــادة معرفتــه 
الصحيحــة، مــن أجــل تحقيــق أفضــل النتائــج االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي ت�تفــق مــع األهــداف 

العامــة للحكومــة والدولــة. 

النتائج المتوقعة
 من خال متابعته لهذه الدورة التدري�بية، سيكتسب المتدّرب عّدة 

مهارات تعليميّة وتدري�بيّة، أهمها: 
ــ�ره، 	  ــ�ن الرأســمال البشــري فــي القطــاع العــام وتطوي الممارســات الُفضلــى فــي مجــال ت�كوي

ــادل الخــربات. وتب

التعريف بإدارة المشاريع وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.	 

دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع الحكومية بمختلف أنواعها. 	 

سابًعا: برنامج التنمية الوطنية والحوكمة الرشيدة  
 الهدف العام

تطويــ�ر القطــاع العــام علــى صعيــد الهيكليــات التنظيميــة، واألطــر القانونيــة، وإجــراءات العمــل، 
المختلفــة،  المجتمــع  شــرائح  مــع  تشــاركية  �أُطــُر  وبنــاء  الماليــة،  والمــوارد  البشــري،  والعنصــر 

بوصفهــا جــزًءا ال يتجــّزأ مــن المفهــوم الشــامل للتنميــة. 

 النتائج المتوقعة
التدري�بيــّة  النتائــج  مــن  العديــد  المتــدّرب  ســيحقق  التدري�بيــة،  الــدورة  لهــذه  متابعتــه  خــال  مــن 

أهمهــا:  والتعليميــّة، 
الربط بني التنمية الوطنية واإلدارة العامة والحوكمة الرشيدة.	 

تطبيق أدواٍت تشاركية إلدارة العاقة بني القطاع العام والمواطن.	 

التعامل بواقعيّة مع العوامل المؤثرة في إدارة القطاع العام.	 



ثامًنا: برنامج مهارات العرض والتقديم  
الهدف العام

تطويــ�ر قــدرات المشــاركني فــي مجــال العــرض والتقديــم، وذلــك بتزويدهــم بالمهــارات الازمــة لعــرض 
أفكارهــم ومشــاريعهم وتقاري�رهــم إليصالهــا إلــى الجهــات المعنيــة علــى نحــٍو مؤثــر وفعــال. 

النتائج المتوقعة
في نهاية الربنامج التدري�بي، يتوقع أن يكون المشارك قادًرا على أن: 

يتواصل تواصًا فّعااًل مع الحضور، قبل العرض، وخاله، وبعده.	 

يخطط للعروض التقديمية، ويعّدها إعداًدا سليًما ومرتجًا.	 

يواجه اآلخري�ن ويتحدث أمامهم بثقة.	 

تاسعًا: مهارات التعامل مع وسائل اإلعام
الهدف العام

تنميــة مهــارات المشــاركني وقدراتهــم وتطوي�رهــا، فــي مجــال التعامــل مــع وســائل اإلعــام وأسســه 
وقواعــده؛ إلجــراء المقابــات، وإعــداد المؤتمــرات الصحفيــة وتنظيمهــا، وتطبيــق أســاليب االتصال بما 

يحقــق التواصــل الفعــال مــع جهــات العمــل والجمهور. 

النتائج المتوقعة
في نهاية الربنامج التدري�بي، يتوقع أن يكون المشارك قادًرا على أن: 

يتعــرف علــى أســس التعامــل مــع وســائل اإلعــام والقواعــد الواجــب اتباعهــا لاســتفادة 	 
ممــا ُتقدمــه. 

رفــع قــدرات المتدربــ�ني علــى اســتعمال ھــذه الوســائل مــن خــال اســتعراض مبــادئ نظريــة 	 
وتطبيقــات عمليــة.

اكتساب مهارات الحديث للتلفزي�ون والراديو والتعامل مع جميع الوسائل اإلعامية. 	 

عاشرً�: الجوانب القانونية في اإلدارة
الهدف العام

مــع  البشــرية،  المــوارد  قانــون  فــي  والســيما  لــإدارة،  القانونيــة  باألطــر  المشــاركني  تعريــف 
تزويدهــم بالجوانــب القانونيــة والنظاميــة التــي تحكــم ســلطات موظفــي اإلدارة العليــا، وصقــل 
مهاراتهــم وتنميتهــا، وتعزيــ�ز قدراتهــم الوظيفيــة فــي اتخــاذ القــرارات وتســي�ر األعمــال اإلداريــة، 
ومباشــرة االختصاصــات والمهمــات الوظيفيــة بمــا يتفــق وأحــكام القانــون، مــع التعريــف بحقــوق 
الوظيفــة العامــة وواجباتهــا، والتعــرف علــى مســؤولية الموظــف العــام، والمخالفــات وطبيعتهــا 

ــات ودرجاتهــا. وصورهــا، والعقوب
النتائج المتوقعة

في نهاية الربنامج التدري�بي يتوقع أن يكون المشارك قادًرا على:

ــأداء الموظــف العــام 	  اإللمــام بأهــم الجوانــب القانونيــة فــي اإلدارة والجوانــب المتعلقــة ب
ألعمــال وظيفتــه.

ت�كي�يف أعماله وقراراته اإلدارية لكي ت�تناسب مع متطلبات القانون. 	 

االستفادة من قواعد القانون في تسي�ر األعمال اإلدارية، ومن بينها التفويض في الصاحيات. 	 

الوقــوف علــى حــدود طاعــة الرؤســاء، وحــدود مســؤولية الموظــف العــام )المســؤولية 	 
الت�أديبيــة(. -المســؤولية  الجنائيــة  -المســؤولية  المدنيــة 



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 

أمرة 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
استقال 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


