اسم البرنامج

وصف البرنامج

برنامج دبلوم اإلدارة العامة
صمم برنامج دبلوم اإل دارة العامة إلعداد الطالب للعمل في مجال المهني في القطاع الحكومي
ومؤسسات المجتمع المدني .يركز البرنامج على تطوير المهارات والمعارف الالزمة لتخطيط
وصياغة السياسات العامة ،وكذلك إلدارة تنظيم وتنفيذ العمليات في القطاع العام.
وتشمل المقررات الدراسية المتضمنة بالبرنامج على التخصصات الرئيسة التالية في مجال
اإلدارة العامة :مبادئ اإلدارة العامة ،العالقات العامة ،القيادة والسلوك التنظيمي ،وإدارة
الطوارئ ،والعلوم السياسية ،واالحصاء.
مجموع الساعات المعتمدة 60 :ساعة معتمدة.

مخرجات البرنامج

تم تصميم البرنامج لتزويد الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة ليصبحوا إداريين فاعليين في
جميع أجهزة القطاع العام في الدولة:
 تمييز نمو وأهمية دور األجهزة الحكومية والمؤسسات غير الربحية في قطر
 دمج المعايير األخالقية في عملية صنع القرار
 شرح العالقات العامة والنظريات اإلدارية من حيث عالقتها بالقطاع العام.
 تطبيق السياسات العامة والعمليات التنظيمية
 تنفيذ الممارسة المهنية في مجال اإلدارة العامة
 تطوير المهارات األساسية لإلدارة التشغيلية العامة.
 إيجاد حلول للمسائل اإلدارية والشؤون اإلجتماعية وإيصالها للمستفيدين.
 التواصل الفعال في مكان العمل.

اللغة العربية

لغة التدريس

فرص العمل

متطلبات الحصول على الدبلوم

متطلبات القبول

أرقام التواصل

 مسؤول في إدارة حكومية
 مسؤول في مجال الرعاية اإلجتماعية
 مسؤول في اإلدارة المالية
 العمل في منظمات غير ربحية أو جمعيات خيرية
 منسق في إدارة الموارد البشرية
 .1يجب أن يكمل الطالب (على األقل)  15ساعة مكتسبة
 .2يجب أن يكون معدله التراكمي يعادل  2.5أو أعلى ،لكل المقررات على مستوى الكلية.
 .3تعطى األولوية للطالب :العاملين في القطاع العام ،الطالب تحت رعاية المؤسسات
الحكومية ،أو المؤسسات غير الربحية ،الطالب الحاصلين على أعلى معدل تراكمي.
.1
.2
.3
.4
.5

أن يكون الطالب قطري الجنسية
أن يكون حاصالً على الشهادة الثانوية
أن يكون الئق طبيا ً
أن يكون تحت رعاية إحدى المؤسسات الحكومية أو المنظمات غير الربحية أو التطوعية.
يتم التسجيل خالل فصل الربيع من كل عام دراسي.

لمزيد من المعلومات حول البرنامج ،يرجى زيارة موقع الكليةwww.ccq.edu.qa :
أو إرسال بريد إلكتروني للعنوان التاليPublicAdmin@ccq.edu.qa :
أو اإلتصال هاتفيا ً على4401-1336 :

