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ــن طــارق  ــم ب ــة الســلطان هيث إيمانًا مــن حــرة صاحــب اجلالل

المعظــم -حفظــه اللــه ورعــاه- بأهميــة تطويــر المــوارد البرشيــة 

يف القطاعــن العــام واخلاص بالســلطنة، ومواءمًة مع متطلبات 

العٌمانيــة  الكــوادر  إعــداد  إىل  ترنــو  الــي   2040 ُعمــان  رؤيــة 

وتدريبهــا لتعزيــز آفــاق االقتصــاد الُعمــاين ورفــده بالقيــادات 

ــلطانية  الُممكّنــة والكفــاءات الوطنيــة، تأسســت األكاديميــة السُّ

ــم )2 /2022م(. ــلطاين رق ــوم الس ــاً للمرس إللدارة وفق

االهتمام السامي
بالقيادات الحكومية



تســعى األكاديميــة الســلطانية إللدارة إىل بنــاء جهــاز إداري مبتكــر وصانــع للمســتقبل ومولـّـد 

للفــرص، وتطويــر القيــادات الوطنيــة بمختلــف مســتوياتها اإلداريــة وتمكينهــا وفــق المنهجيات 

اإلداريــة احلديثــة، عــرب منظومــة متكاملــة مــن المبــادرات والربامــج لتحديــد المهــارات والمعارف 

والممارســات اإلداريــة المطلوبــة تعزيزًا الســتدامة مجــاالت العمل اإلداري وتطويــره وارتقائه.

 

وتجســيًدا لرؤية األكاديميــة الطموحــة بــأن تكــون منــارة علميــة رائــدة يف القيــادة واإلدارة 

التنفيذيــة تحقيقــاً لرؤيــة ُعمــان المســتقبلية، تطمــح األكاديميــة إىل أن تكــون مرجًعــا ومركــزًا 

لتطويــر القيــادات الوطنيــة، ومنًصــة للفكــر والتطويــر اإلداري واالســترشاف المعــريف لتعزيــز 

آفــاق االقتصــاد الُعمــاين يف بيئــة عمــل تحفــز ثقافــة الكفــاءة واالنتاجيــة واالبتــكار.

عن األكاديمية السلطانية لإلدارة 



 يــأيت برنامــج “ الماجســتري يف القيــادة واإلدارة للقطــاع احلكومــي”  بهــدف إعــداد كــوادر 

ــا، ويكــون لديهــم المقــدرة عــى التجــدد  ــا وعملًي ــة علمًي وطنيــة شــابة وواعــدة تكــون ُممكّن

الرقمــي  المواكــب لتجــدد االقتصــاد مــع تقاطعاتــه المختلفــة مــع االقتصــاد  المعــريف 

ــكار.  ــى االبت ــي ع ــاد المب ــري واالقتص ــريف والدائ والمع

  يســتهدف الربنامــج شــاغيل المســتوى الوظيفــي رؤســاء أقســام )ومــن يف حكمهــم( يف 

وحــدات اجلهــاز اإلداري للدولــة.

 يعتمــد تصميــم الربنامــج عــى تطبيقــات عمليــة واقعيــة تناظــر المرشوعــات التنمويــة 

الــي تســتهدفها الدولــة بمــا يمــزج بــن المعرفــة العلميــة “مــن خــالل الربنامــج األكاديمــي” 

ــة”.  ــاريع التطبيقي ــالل المش ــن خ ــة “م ــربات العملي واخل

 ُصمــم الربنامــج بالتعــاون مــع كليــة ثندربــرد إللدارة العالميــة التابعــة جلامعــة واليــة أريزونا، 

والــي تُّعــد مــن أبــرز المؤسســات األكاديميــة العالميــة يف تعليم القيــادة واإلدارة.

 ســـيأخذ الربنامـــج المشـــاركن يف رحلـــة معرفيـة عـى مـدى “12” شـــهرًا مـن التعلـم الشبيك 

المدمـج، الكتشـاف المنظـور العالمـي يف مجاالت القيـادة واإلدارة واالبتكار واالسـراتيجية، 

وتحليل السياســـات العامـــة واحلوكمـــة الرشـيقة وغرهـــا  من الموضوعات.

 ســركز الربنامــج عــى تعزيــز القــدرات القياديــة وإدارة عمليــات التغيــر وتعزيــز أنمــاط 

التفكــر االبتكاريــة تحقيًقــا للتكامليــة.

برنامج الماجستير في القيادة واإلدارة



رؤية البرنامج

إعداد قيادات تنفيذية تساهم يف بناء جهاز إداري فاعل ومبتكر يف ظل االقتصاد اجلديد. 

أهداف البرنامج

 مواكبة التحول الكبر الذي تشهده السلطنة والسيما تطوير اجلهاز اإلداري للدولة.

  اكتساب مهارات القيادة واالبتكار اللستعداد للمستقبل والتعامل مع تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

  تعزيز السلوكيات وأنماط التفكر القيادية االلزمة يف عرص االقتصاد اجلديد.



رئيس قسم )ومن يف حكمه( بوحدات اجلهاز اإلداري للدولة.

25 مشارك 

لغة الربنامج

مدة الربنامج

7 يناير 2023م  - ديسمرب 2023م 

شهر

اللغة اإلنجلزيية
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الفئة المستهدفة



مكونات البرنامج

مســاقات تعليميــة بنظــام التعلــم الشــبيك، 

مقدمــة عــى مــدار العــام عــرب منصــة رقميــة 

أفضــل  وفــق  تصميمهــا  تــم  متخصصــة، 

ــة مــع األخــذ  ــة العالمي الممارســات احلكومي

يف االعتبــار الســياق المحــيل للســلطنة.

اللطــالع عــى أحدث ممارســات المؤسســات 

والقيــادات الوطنيــة والعالمية. 

منهــا  مكملــة  حضوريــة  مســاقات  ثــالث 

المتحــدة  الواليــات  إىل  علميــة  رحلــة 

يكيــة   مر أل ا

* ســيتم التنســيق مــع جهــات المشــاركن لتفريغهــم 

ــة: ــة المكمل خــالل فــرات عقــد المســاقات احلضوري

يناير – مايو – ديسمرب 2023م.

طريــق  عــن  المفاهيــم  بعــض  لتقريــب 

ضــوء  يف  الواقــع  تحــايك  ســيناريوهات 

الربنامــج. مــن  المكتســب 

جلسات مزتامنة مع المساقات التعليمية. 

لتعزيــز القــدرات القياديــة وإدارة عمليــات 

ــة. ــز أنمــاط التفكــر االبتكاري ــر وتعزي التغي

ورفــع  الذاتيــة  القيــادة  مهــارات  لتعزيــز 

الوعــي نحــو الممارســات الصحيــة يف اجلانــب 

والنفــي. البــدين 

خــالل  مــن  المكتســبة  المعــارف  لتطبيــق 

بالتعــاون  تطبيقيــة  عمليــة  مشــاريع 

وتقنيــة  واالتصــاالت  النقــل  وزارة  مــع 

 . ت مــا لمعلو ا

المساقات التعليمية

اجللسات والزيارات المعرفية

المساقات المكملة

ورشات المحاكاة

اجللسات االفرتاضية 

جلسات اإلرشاد والتوجيه

”Coaching“

برامج اإلقامة

المشاريع التطبيقية 



 القيادة العالمية والتطوير الشخيص  
يناير- مارس 2023م

التفاعــل الثقــايف يف ظــل العولمــة العالميــة، وذلــك يف مســار 

تحديــد  “مثــل  الشــخصية   الكفــاءات  مــع  تطويــر  متــواز 

الرؤيــة واألخــالق والزناهــة والرشــاقة والمرونــة واالبتــكار” 

خللــق قــادة عــى المســتوى الشــخيص والمؤســي.

 التواصل والتفاوض يف عالم دينامييك 
يناير - مارس 2023م

دراســة متعمقــة للثقافــة وآثارهــا اإلداريــة ومنهجيــات فهــم 

وقيــاس الثقافــات المختلفــة.

 تحليل البيانات والتحول الرقمي
مارس - أبريل 2023م

ــرار  ــاذ الق ــات ورؤى واتخ ــات إىل معلوم ــل البيان ــات تحوي آلي

المبــي عــى البيانــات وكيفيــة اســتفادة المؤسســات مــن 

تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة والتحــوالت المصاحبــة 

لثــورة البيانــات والتحــول الرقمــي.

 االسرتاتيجية يف عالم تنافيس 
مايو - يونيو 2023م

ــن  ــة ب ــة الموازن ــادة وكيفي ــى أداء الق ــر ع ــي تؤث ــارات ال اخلي

والعاملــن  العمــالء  مــن  المصلحــة  أصحــاب  احتياجــات 

واللوائــح  للدولــة  المحليــة  الممارســات  وبــن  والمجتمــع 

احلكوميــة.

 تحليل السياسات العامة من منظور عالمي
 يونيو - أغسطس 2023م

 

فهــم السياســة العامــة العالميــة وعالقتهــا ببعــض القضايــا 

بمــا يف ذلــك التجــارة والتمويــل والبيئــة عــرب الركــز عــى 

ــن  ــط ب ــم الراب ــات وفه ــل البيان ــة وتحلي ــاذج االقتصادي النم

السياســة الداخليــة والسياســة العامــة العالميــة.

 احلوكمة الرشيقة والقيادة الفعالة والتكنولوجيا 
يف عالم رقمي 

أغسطس - أكتوبر 2023م 

حوكمــة السياســة العامــة والشــؤون العالميــة ودور القــادة 

يف  التعــاون مــع القطــاع اخلــاص والمجتمــع المحــيل ودور 

للطبيعــة  الرسيعــة  االســتجابة  يف  الرشــيقة  احلوكمــة 

المتغــرة للسياســة واألعمــال. 

وصف المساقات التعليمية



 إدارة المالية العامة
أغسطس - أكتوبر 2023م

أســس التمويــل احلكومــي والمزانيــة والموازنــة والنظريــات 

والتطبيقــات والنتائــج المرتبــة عــى اتخــاذ قــرارات المزانيــة، 

ومصــادر التمويــل وإدارة األمــوال والديــون والنمــط العــام 

ــة. للنفقــات يف المؤسســات احلكومي

  ريادة األعمال العالمية واالستدامة 
أكتوبر - ديسمرب 2023م

ــري  الركــز عــى التطــور مــن االســتدامة إىل االقتصــاد الدائ

ــة واحلوكمــة. ــة واالجتماعي واألطــر البيئي

 ضوابط  التكنولوجيا العالمية
 أكتوبر - ديسمرب 2023م

التقنيــات  إدارة  يف  واألخالقيــة  السياســية  األبعــاد 

والمؤسســات والــدور الــذي تلعبــه المخاطــر واالبتــكارات يف 

الترشيعيــة.   القــرارات  صياغــة 

وصف المساقات التعليمية



 يحصــل المشــاركون الذيــن أتمــوا كافــة متطلبــات الربنامــج 

عــى درجــة الماجســتري يف القيــادة واإلدارة مــن كليــة ثندربــرد 

إللدارة العالميــة التابعــة جلامعــة واليــة أريزونــا يف الواليــات 

ــة.  ــدة األمريكي المتح

قادة ينتهجون اسراتيجيات قيادية مبتكرة للمساهمة يف تحقيق رؤية عمان 

المستقبلية.

قادة مرنن فكريًا وسلوكًيا  قادرين عى قيادة الفرق وتطبيق اخلطط.

قادة متمكنن من تطبيق أساليب اإلدارة  واألنظمة المؤسسية وفق أحدث 

الممارسات العالمية.

قادة يتخذون القرارات اعتماًدا عى تحليل البيانات والمعطيات وفق سياق 

عمل مؤسسايت.

العالميــة  ثندربــرد إللدارة  كليــة  لرابطــة خريــي  االنضمــام   

إللدارة. الســلطانية  األكاديميــة  خريــي  ورابطــة 

أثر الربنامج:حصيلة الربنامج:

حصيلة وأثر البرنامج



كلية ثنديربريد إللدارة العالمية

ــة أريزونــا مــن أبــرز المؤسســات  ــة واليـ ــة التابعـــة جلامعـ ــة ثندربـــرد إللدارة العالميـ تعــد كليـ

األكاديميــة يف تعليــم القيــادة واإلدارة للقطــاع احلكومــي واخلــاص بخــربة تمتــد ألكــر مــن 75 

ــة الرابعــة.  ــورة الصناعي ــادة فاعلــن يف مجــاالت الث عــام يف تمكــن ق

ــف  ــا يف تصني ــة األوىل عالمي ــى المرتب ــة ع ــة يف الكلي ــتر إللدارة العالمي ــج الماجس ــاز برنام  ح

لصحيفــة وول ســريت جورنــال / تايمــز للتعليــم العــايل يف 2019م، كمــا احتلــت جامعــة 

ــد  ــوز أن ــوأس ني ــل ي ــة األوىل يف تصنيــف اجلامعــات األكــر إبداعــا مــن قب ــا المرتب ــة اريزون والي

وورلــد ريبــورت لســبع ســنوات متتاليــة “2016-2022م”، كمــا يوجــد لديهــا أكــر مــن 23 مركــزا 

تخصصيــا حــول العالــم، وتعتــرب اجلامعــة مــن اجلامعــات المــوىص بالدراســة بهــا مــن قبــل وزارة 

التعليــم العــايل والبحــث العلمــي واالبتــكار.

شركاء البرنامج
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