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فــي  ورائــدًا  متميــزًا  نموذجــًا  ليكــون  التنفيــذي  للتعليــم  االمتيــاز  مركــز  ت�أســس 
جــودة التدريــب واالستشــارات اإلداريــة باإلضافــة إلــى كونــه بيــت خــرة استشــاري 
للــوزارات والهيئــات الحكوميــة والمنظمــات غــر الهادفــة للربــح وذلــك مــن خــال 
وصقــل  المختلفــة  المجــاالت  فــي  المســتقبل  قــادة  إعــداد  فــي  المســاهمة 
المهــارات القياديــة واإلداريــة بهــدف دعــم الركائــز األربــع التــي تقــوم عليهــا رؤيــة 
قطــر الوطنيــة 2030، وهــي التنميــة البشــرية، والتنميــة االجتماعيــة، والتنميــة 
االقتصاديــة، والتنميــة البيئيــة. وتؤكــد هــذه المبــادرة علــى حقيقــة أهميــة عنصــر 
رأس المــال البشــري باعتبــاره البوابــة الرئيســية مــن أجــل تحقيق التنمية الشــاملة.





رؤيتنا

أن نكــون مركــزًا إقليميــًا رائــدًا فــي إعــداد وتهيئة قــادة متميزيــ�ن مبدعني يقودون 
منظماتهــم نحــو التغيــ�ر اإليجابــي لتحقيــق التميــز والرقــي فــي األداء تحقيقــًا 

لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030.



رسالتنا
يعمــل مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي علــى دعــم المنظمــات الحكوميــة فــي 
تقديــم خدماتهــا وتعزيــ�ز األداء المتميــز فــي العالــم العربــي بصفــة عامــة ودولــة 
قطــر علــى وجــه الخصــوص.  ويســعى المركــز إلــى المســاهمة فــي خلــق ثقافــة 
ت�تحــدى البروقراطيــة والجمــود التنظيمــي  عرب�يــة متجــددة للقطــاع الحكومــي 
ــ�ر التــي توائــم االحتياجــات  ــة وإدارة التغي ــ�كار والمســاهمات الفردي وتشــجع االبت
المجتمعيــة واالقتصاديــة والتنميــة الشــاملة وارتفــاع معــدل النمــو االقتصــادي 

فــي المنطقــة.

العامــة والمديريــ�ن  الخدمــة  مــد موظفــي  خــال  مــن  أهدافــه  المركــز  ويحقــق 
الحكوميــة  غــر  والمنظمــات  الحكوميــة  والهيئــات  الــوزارات  فــي  التنفيذيــ�ني 
الازمــة  القياديــة  والقــدرات  واالســراتيجية  والتنظيميــة  اإلداريــة  بالمهــارات 
عمائهــم،  الحتياجــات  لاســتجابة  والتنظيميــة  الفرديــة  طاقاتهــم  لتقويــة 
ومســاعدتهم علــى تنميــة معارفهــم، وت�كويــ�ن رؤى وطاقــات الســتغال الفــرص 
التــي يعملــون فيهــا  المتغــرة والمتجــددة  البيئــات  التحديــات فــي  ومواجهــة 
خــال تصميــم وتقديــم مجموعــة  التميــز فــي األداء. ويتــم ذلــك مــن  لتحقيــق 
متميــزة مــن الرامــج التدري�بيــة ذات جــودة عاليــة، فــي مســتوى توقعــات العمــاء 

بــل تزيــد عنهــا.

ويعمــل المركــز مــن خــال خرائــه المتميزيــ�ن فــي كافــة المجــاالت علــى تقديــم 
الخدمــات االستشــارية المفصلــة التــي تطــرح حلــوالً مبت�كــرة للمشــكات التنظيميــة 
واإلداريــة التــي تواجــه عمــاءه، وتعــزز قدرتهــم علــى االســتفادة مــن الفــرص 

التــي تلــوح فــي األفــق.



خدماتنا
يقــدم المركــز خدمــات التدريــب واالستشــارات والمؤتمــرات والنــدوات وذلــك علــى 

النحــو التالــي:

أوالً: التدريب
يعتمــد المركــز علــى التدريــب التعاقــدي الــذي يركــز علــى التعــرف علــى احتياجــات 
العمــاء ،وعلــى تصميــم الرامــج التــي تشــبع هــذه االحتياجــات بمشــاركة الجهــة 
المتعاقــد معهــا حتــى يخــرج الرنامــج معــرًا عــن الموضوعــات التــي يتــم التطــرق 

لهــا، أو المهــارات التــي يــراد تنميتهــا.
ويقدم المركز الشهادات التالية:

شهادة التدريب في القيادة اإلدارية. 1
شــهادة مخصصــة لقيــادات الصــف األول فــي مختلــف الوزارات والجهــات الحكومية 
وتهــدف إلــى صقــل مهــارات المشــاركني في مجال اإلدارة بشــكل عــام والمهارات 
القياديــة بشــكل خــاص مــن خــال مجموعــة مت�كاملــة من الرامــج التدري�بيــة وعددها 

عشــرة برامــج يتــم تنفيذهــا علــى مــدى عــام كامل.

الشهادة المتقدمة في القيادة التنفيذية. 2
للذيــن  ومصممــة  التنفيذيــة،  القيــادة  مهــارات  تنميــة  فــي  متقدمــة  شــهادة 
تعدهــم منظماتهــم لتولــي مناصــب قياديــة فــي المســتقبل، وذلــك مــن خــال 
موضوعــات  تغطــي  التــي  التدري�بيــة  الــدورات  مــن  مت�كاملــة  مجموعــة  تصميــم 
متقدمــة فــي اإلدارة العامــة والقيــادة، وتبلــغ 27 ســاعة تدريــب. وقــد صممــت 
هــذه الشــهادة لت�كــون بمثابــة حلقــة وصــل ت�تيــح للمشــاركني ممــن يحملــون درجــة 

جامعيــة أن يلتحقــوا برنامــج الماجســتر التنفيــذي فــي اإلدارة العامــة.

وعلــى الراغبــني فــي ذلــك أن يســت�كملوا المكــون األكاديمــي ألربعــة مقــررات، 
المطروحــة. للموضوعــات  العملــي  الجانــب  إلــى  باإلضافــة 

ويعفــى الــدارس مــن الســاعات المعتمــدة التــي ســبق أن اســتوفاها في الشــهادة 
العامــة  اإلدارة  كليــة  التنفيذيــة وعددهــا 12 ســاعة. وتصــدر  للقيــادة  المتقدمــة 
واقتصاديــات التنميــة شــهادة معتمــدة بعــد االنتهــاء مــن اجتيــاز مســارات الرنامــج .

شهادات معتمدة دوليا في تخصصات معينة. 3
وت�تيــح هــذه الشــهادات للدارســني الحصــول علــى شــهادة االمتيــاز المهنــي مــن 
جهــات معتمــدة دوليــا مــن خــال تقديــم مجموعــة مــن الــدورات التدري�بيــة فــي 
مجــاالت معينــة ذات أهميــة مثــل: المــوارد البشــرية، العاقــات العامــة، تســوي�ق 
للمشــروعات  االقتصاديــة  الجــدوى  دراســة  الصحيــة،  الرعايــة  إدارة  الخدمــات، 

والمتوســطة. الصغــرة 



 ثانيًا: االستشارات
احتياجــات  تعكــس  مفصلــة  بصــورة  عمائــه  خدمــة  علــى  بقدرتــه  المركــز  يتميــز 
تقديــم  علــى  تعمــل  التــي  االستشــارات  خدمــات  تقديــم  خــال  مــن  المنظمــات 
الحلــول المبت�كــرة للمشــكات واقــراح مجــاالت للتطويــ�ر تســهم فــي تحقيــق األداء 
المتميــز. وتشــمل االستشــارات اإلداريــة مجــاالت عديــدة منهــا علــى ســبيل المثــال: 

تصميم الهياكل التنظيمية والوظيفية وإعادة هيكلة المؤسسات.	 
التخطيط االسراتيجي واإلدارة االسراتيجية.	 
إدارة وقيادة التغي�ر في المنظمات.	 
دراسات جدوى المشروعات.	 
إعادة هندسة العمليات.	 
إعداد السياسات واللوائح واألدلة وإجراءات العمل.	 

ثالثًا: المؤتمرات والندوات 
يقــدم المركــز مجموعــة مــن المؤتمــرات والنــدوات بشــكل دوري بهــدف إلقــاء 
اإلدارة  مجــال  فــي  واألفــكار  والنظريــات  الموضوعــات  أحــدث  علــى  الضــوء 
العامــة  السياســات  وواضعــي  القيــادات  وعــي  وزيــادة  العامــة،  والسياســات 
المنظمــات  فــي  تطبيقهــا  إمكانيــة  ومــدى  الحديثــة  بالتغــرات  وممارســيها 
الحكوميــة وغــر الحكوميــة وغــر الهادفــة للربــح. وتعقــد المؤتمرات مرتني ســنويًا 

شــهري�ن. كل  مــرة  النــدوات  ،وتعقــد 



كيفية الوصول إلينا
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 إنتاج 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



Contact us:
Dr Farid El Sahn
Head of Program
Tel: +974 40356950
farid.elsahn@dohainstiute.edu.qa

Amel Al-Subaiei
Lead Administrator Executive Education
Tel: +974 40356951
amel.alsubaiei@dohainstitute.edu.qa

Amira El-kafoury
Administration assistant
Tel: +974 40356952
Amira.elkafoury@dohainstitute.edu.qa

ABOUT THE DI 
The Doha Institute for Graduate Studies (DI) is an independent institute for learning and 
research, based in Doha, in the fields of social sciences, humanities, public administration and 
development economics.

In accordance with the DI mission, programs of study and research are dedicated to four 
principles:  

Arab Contribution to Knowledge Production
Integrating cross-disciplinary learning and research

 Commitment to Academic Standards
Informed by the latest developments in social sciences, humanities, public administration 
and  development   economicseconomics 

 Intellectual Responsibility and Critical Awareness
A new generation of intellectuals committed to Arab societies 

 Space for Intellectual Independence
Knowledge and scientific methodology as the basis for freedom of thought

SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT 
ECONOMICS
spade@dohainstitute.edu.qa
www.dohainstitute.edu.qa/SPADE
Member of the Network of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration

Doha Institute for Graduate Studies 
P.O.BOX:200592
Doha، Qatar
contact@dohainstitute.edu.qa
www.dohainstitute.edu.qa



Consultancies
The EEEC assists its clients through the provision of consultancy services 
that put forward innovative solutions to problems and proposals 
for development to achieve performance excellence. Management 
consultancies cover a range of areas including:

	 Design of organizational and staff structures and organizational 
restructuring

	 Strategic planning and management

	 Change management and leadership in organizations

	 Project feasibility studies

	 Re-engineering of processes

	 Drawing up operating policies, rules, guides, and procedures 

Research,Conferences and Seminars
The EEEC offers a range of periodic conferences and seminars with the 
aim of shedding light on the latest topics, theories, and ideas in the field 
of administration and public policy to raise the awareness of leaders 
and public-policy makers and practitioners of up-to-date changes and 
the possibilities for their implementation in governmental and non-
governmental organizations and non-profits.



Our Services
The EEEC provides training, consultancy, conference, and seminar services:

Training:
The EEEC relies on contractual training which focuses on an understanding 
of client needs, and designs programs to meet those needs in partnership 
with the contracting body. In this way, the program reflects the topics 
required or the skills to be developed.
The following certificates are awarded:

1. Training Certificate in Management Leadership
Designed for top-tier leaders in government ministries and agencies, this 
certificate aims to hone management skills in general and leadership skills 
in particular by an integrated series of 10 training programs over the course 
of a year.

2. Advanced Certificate in Executive Leadership
To develop executive leadership skills for senior staff earmarked as 
potential future leaders by their organizations. This integrated series of 
training workshops covers advanced topics in public administration and 
leadership in 27 hours of training. This certificate was designed as the link 
enabling participants with a university degree to enrol in the Executive 
Master in Public Administration. Those who wish to do so must complete 
the academic component of 4 courses as well as the practical aspects of 
the subjects addressed.

Students in the Master’s program are excused 12 credit hours obtained 
from the Advanced Certificate in Executive Leadership. The School of 
Public Administration and Development Economics awards the Advanced 
Certificate once the program tracks have been completed.

3. Internationally accredited certificates in specific specializations
These certificates provide students with a professional qualification 
accredited by international bodies by offering a series of training 
workshops in specific fields such as: human resources, public relations, 
services marketing, health care management.



Our Message
The EEEC operates with a mandate to support governmental organizations 
in enhancing the provision of public services in the Arab world in general 
and in Qatar in particular. The EEEC strives to help create a renewed Arab 
public-sector culture that challenges bureaucracy and organizational 
stagnation; encourages innovation and individual contributions; and 
fosters change management to respond to societal and economic needs, 
overall development and high growth rates in the region.

The EEEC provides public servants and executive staff of NGOs and 
non-profit organizations with the managerial, organizational, strategic, 
and leadership competencies necessary to strengthen their individual 
and organizations’ capacities. Moreover, it assists policy makers and 
leaders to develop their knowledge, vision, and capability to recognize 
opportunities and overcome challenges in their dynamic and changing 
work environment. To this end, a range of tailor-made, high-quality 
training programs are offered at the EEEC to meet, if not exceed, client 
expectations.

In addition, the EEEC makes use of its experts in various fields to provide 
specific professional consultancy services that propose creative solutions 
to organizational problems while taking advantage of potential economic 
opportunities.



Our Vision

To be the leading center in the region for the preparation of outstanding, 
creative leaders able to lead their organizations towards positive change 
and the effective implementation of the Qatar National Vision 2030.





Executive Education Excellence Center

The Executive Education Excellence Center (EEEC) aims to serve as a 
leading model of excellence in training and management consultancy, as 
well as being a source of consulting expertise for government ministries 
and agencies and non-profit organizations. Through its contribution 
to the preparation of future leaders in relevant fields, and its honing of 
leadership and administrative skills, the EEEC aims to strengthen the four 
pillars of the Qatar National Vision 2030: human development, societal 
development, economic development, and environmental development. 
The EEEC initiative stresses the importance of human capital as the main 
entryway to comprehensive development.









 Executive Education
Excellence Center


