برنامج تسجيل بكالوريوس اإلدارة العامة (الدفعة الثانية )2016-2017
م

الحدث

التاريخ

المكان

1

التسجيل

من  2016 /2/7إلى 2016/2/21

مبنى الوسيل بنين  /بنات

2

إعالن النتائج

2016/3/31

-

3

بداية الفصل الدراسي

خريف 2016

مبنى الوسيل بنين  /بنات

بكالوريوس ( اإلدارة العامة )
لغة الدراسة  :اللغة العربية
برنامج التسجيل :ربيع 2016
عدد الطالب الذين سيتم قبولهم في الفصل الدراسي ربيع 2016
=  50طالبا ( 25بنين  25 +بنات)
صمم برنامج بكالوريوس االدارة العامة إلعداد الطالب للعمل في المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية،
والطوعية والمجتمع المدني .يكتسب الطالب خالل دراستهم المهارات والمعارف الالزمة لتخطيط وصياغة
السياسات ،وكذلك القيادة وإدارة وتنظيم وتنفيذ العمليات في القطاع العام.

وتشمل المقررات الدراسية المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في االدارة العامة :المواد التي سبق
دراسته في الدبلوم االدارة العامة ( عدد  60ساعة معتمدة) ،أو ما يعادلها من برامج الدرجات العلمية المماثلة.
باإلضافة إلى عدد  60ساعة معتمدة أخرى يدرسها الطالب ضمن البرنامج.
مجموع الساعات المعتمدة 120 :ساعة معتمدة.

مخرجات التعليم -:
تم تصميم البرنامج لتزويد الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة ليصبحوا إداريين فاعليين في جميع أجهزة القطاع
العام في دولة قطر:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تطبيق السياسات العامة والعمليات التنظيمية
تطوير مهارات القيادة في تنفيذ المهارات االساسية لإلدارة التشغيلية العامة
القيادة المهنية في تنفيذ وتطوير الممارسة المهنية في مجال االدارة العامة.
تحديد وتنفيذ وقيادة حلول للمشاكل في المؤسسات الحكومية.
فهم العالقة االساسية بين القطاعين العام والخاص ،وكيفية تسهيل عالقات عمل فعالة بينهما.
اكتساب المهارات الالزمة لتعزيز البحث والتطوير في القطاعين العام والخاص للمساعدة في تشجيع
االبتكار والتطوير في قطر.
تمييز نمو وأهمية دور االجهزة الحكومية والمؤسسات غير الربحية في قطر
دمج المعايير االخالقية في عملية صنع القرار
شرح العالقات العامة والنظريات االدارية من حيث عالقتها بالقطاع العام.

.10
.11
.12

تنفيذ الممارسة المهنية في مجال االدارة العامة
ايجاد حلول للمسائل اإلدارية والشؤون االجتماعية وايصالها للمستفيدين.
التواصل الفعال في مكان العمل.

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



يجب ان يكون الطالب قد اكمل شهادة الدبلوم .
يجب ان يكون معدله التراكمي يعادل  2.5او أعلى ،على مستوى الكلية.

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

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

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

المقرر

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

رمز المقرر ورقمه

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

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

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3

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

