برنامج التسجيل لدبلوم اإلدارة العامة (الدفعة الثانية )2016-2017
م

الحدث

التاريخ

المكان

1

التسجيل
إعالن النتائج
بداية الفصل الدراسي

من  2016/1/17إلى 2016/1/31

مبنى الوسيل بنين  /بنات

2016/3/17
خريف 2016

-

2
3

مبنى الوسيل بنين  /بنات

الدبلوم ( اإلدارة العامة )
لغة الدراسة  :اللغة العربية
برنامج التسجيل :ربيع 2016
عدد الطالب الذين سيتم قبولهم في الفصل الدراسي 2016
 50طالبا ( 25بنين  25 +بنات)

صمم برنامج درجة دبلوم اآلداب في اإلدارة العامة في "كلية المجتمع في قطر" إلعداد الطالب للمهن في القطاع
الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني  ،ومن أهم مرتكزات البرنامج
 تطوير المهارات والمعارف الالزمة لتخطيط وصياغة السياسات . -إدارة وتنظيم وتنفيذ العمليات في القطاع العام .

مخرجات التعليم -:
 .1تمييز دور ونمو وأهمية المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الربحية في قطر.
 .2دمج المعايير األخالقية في عملية صنع القرار.
 .3شرح العالقات العامة والنظرية اإلدارية من حيث صلتها بالقطاع العام.
 .4تطبيق السياسات العامة والعمليات التنظيمية.
 .5تنفيذ الممارسة المهنية في مجال االدارة العامة.
 .6تطوير المهارات االساسية لإلدارة التشغيلية العامة.
 .7يجاد حلول للمسائل اإلدارية والشؤون االجتماعية وإيصالها للمستفيدين.
 .8لتواصل الفعال في مكان العمل.

شروط التسجيل -:
يفتح القبول للطالب المسجلين حاليا في الكلية فقط تبعا للشروط التالية:


يجب ان يكون الطالب قد اكمل على االقل  15ساعة مكتسبة من متطلبات الكلية .



يجب ان يكون معدله التراكمي يعادل  2.5او أعلى ،على مستوى الكلية.

تعطى االولوية للطالب:
( )1الطالب الحاصلين على أعلى معدالت تراكمي.
( )2العاملين في القطاع العام .
( )3الطالب تحت رعاية مؤسساتهم العامة /او مؤسسات غير الربحية .

يجب ان تفي طلبات التقديم بالمتطلبات التالية:








حضور اليوم التعريفي الخاص بالبرنامج في احدى التواريخ المحددة
يجب على الطالب احضار كتاب رسمي من جهة العمل تثبت التحاقه بالعمل في إحدى مؤسسات القطاع العام /
او المنظمات غير الربحية.
يجب على الطالب تعبئة استمارة التسجيل
كتابة مقالة باللغة العربية من  100كلمة تبين ماهي األسباب والدوافع لإللتحاق بالبرنامج.
حضور المقابلة الشخصية الخاصة بالقبول
أخذ المقررات الستة اإلجبارية لتخصص اإلدارة العامة وعدد ساعاتها  18ساعة

وتشمل المقررات الدراسية اإلجبارية الرئيسية في اإلدارة العامة على المواد التالية :
م
1
2
3
4
5
6

رمز المقرر ورقمه

المقرر

مقدمة في اإلدارة العامة
المؤسسات الحكومية
العالقات العامة في القطاع العام
إدارة القطاع العام
مقدمة في إدارة الطوارئ
األخالق في القطاع العام

PBAD 1371
PBAD 1372
PBAD 1377
PBAD 2371
EMGT 1371
PBAD 2377

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3

مجموع  15ساعة من مواد إدارة األعمال في برامج الدبلوم
تعادل التخصص الفرعي لإلدارة المالية في بكالوريوس اإلدارة العامة

مواد إدارة األعمال

)||( )|( ACCT
2371-2372

BMGT
1377

)||( )|( ECON
2371 - 2372

وفي حالة وجود أي استفسارات عن البرنامج المراسلة على العنوان التالي
mohamed.alhashmi@ccq.edu.qa

MRKG
4471

