
البرنامج الوطني لتطوير القيادات 
واستشراف المستقبل



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 

“رؤيــة ُعمــان 2040” الــي ترنــو إىل إعــداد الكــوادر العٌمانيــة 

وتدريبهــا لتعزيــز آفــاق االقتصــاد الُعمــاين ورفــده بالقيــادات 

ــلطانية  الُممكّنــة والكفــاءات الوطنيــة، تأسســت األكاديميــة السُّ

ــاً للمرســوم الســلطاين رقــم )2 /2022م(. 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.

 

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

التنفيذيــة تحقيقــاً لرؤيــة ُعمــان المســتقبلية، تطمــح األكاديميــة إىل أن تكــون مرجعــاً ومركــزاً 

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 الربنامــج الوطــي لتطويــر القيــادات واســترشاف المســتقبل تجســيداً الهتمــام جاللــة الســلطان المعظــم -حفظــه اللــه ورعــاه  - بــرأس المــال البــرشي، مــن خــالل تطويــر وتمكــن القيــادات 

والكفــاءات الوطنيــة، بمــا يتوافــق مــع “رؤيــة ُعمــان 2040” .

 يستهدف الربنامج شاغيل الوظائف اآلتية: )مدير عام مساعد، مدير دائرة ، مدير دائرة مساعد( ومن يف حكمهم باجلهاز االداري للدولة. 

 يأخذ الربنامج المشاركن يف رحلة تعلم ممتعة لمدة  6 اشهر، ويفرغ فيها المشاركون- بشكل جزيئ - بواقع )18( يوماً عىل مدار الربنامج. 

 خــالل رحلــة التعلــم، يكتشــف  المشــاركن  المســتجدات العالميــة يف مجــاالت التفكــر المؤســي الممنهــج والــذكاء االجتماعــي وتطويــر الوعــي الــذايت وقيــادة التغيــر واالبتــكار والتفكــر الناقــد 

والتفكر االســراتييج.  

 ُصمــم الربنامــج بالتعــاون مــع مركــز ايلــر لربامــج التعليــم التنفيــذي بجامعــة اريزونــا، والــذي يحتــل المرتبــة الســابعة عــىل مســتوى الواليــات المتحــدة األمريكيــة يف برامــج التعليــم التنفيــذي، 

ويعــد أحــد أبــرز المؤسســات الرائــدة عالميــاً يف تقديــم حلــول التطويــر التنظيمــي.

 يعتمد الربنامج يف تصميمه عىل أساليب التعلم احلديثة من خالل المحارضات وجلسات التوجيه الفردي واجلماعي ومختربات مرسعات األداء والمشاريع التطبيقية.

نبذة عن البرنامج 



 إعــداد قيــادات وطنيــة لمواجهــة التغيرات المتســارعة الي  يشــهدها 

العالــم لتتــالءم مــع رؤية عمــان 2040.

 المســاهمة يف تغيــر اآلليــة الــي يعمــل بهــا القــادة يف اجلهــاز اإلداري 

للدولــة بمــا يمكنهــم مــن تعزيــز االقتصــاد العمــاين.  

 بنــاء قــادة حكوميــن قادريــن عــىل الصمــود ومواجهــة التحديــات مــع 

ــادة العالم. ق

 بنــاء اجلســور بــن القطاعــن العــام واخلــاص لتعزيــز مبــدأ التنافســية 

يف العالــم.

ما هي أهداف الربنامج:

ما هي رؤية البرنامج؟



)مديــر عــام مســاعد، مديــر دائــرة ، مديــر دائــرة مســاعد( ومــن يف 

حكمهــم باجلهــاز االداري للدولــة

30 مشارك لكل دفعة 

لغة الربنامج

مدة الربنامج
  اكتوبر 2022م - يوليو 2023

  فرباير 2023 - أكتوبر 2023

  سبتمرب 2023 - ابريل 2024

أشهر

  الدفعة االوىل )اللغة اإلنجلزيية(

  الدفعة الثانية )اللغة اإلنجلزيية(

  الدفعة الثالثة )اللغة العربية(
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الفئة المستهدفة



 تعلم متعدد
األساليب

تجربة
المرسعات

 التدريب الفردي
 التوجيهي عىل

القيادة

 التدريب
 اجلماعي

 التوجيهي إلدارة
األعمال

 مشاريع
بحثية

 مكتبة فيديوهات
مختارة

 موجهني
 ومرشفني من
القطاع اخلاص

تدريب
مبارش

ما هي طرق وأساليب التعلم؟
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 المخيم التدرييب

للقيادة
التفكر كقائد
فكر المؤسسة

الترصف كقائد
القيادة الرشيقة

5
أيام

3
أيام

3
أيام

3
أيام

4
أيام

شخصية القيادة
مهارة التأثر

ً كن قائدا
تقديم العروض

ما هي خطوات الرحلة التعليمية للبرنامج؟



 المخيم التدرييب
للقيادة

التفكر كقائد
فكر المؤسسة

الترصف كقائد
القيادة الرشيقة

شخصية القيادة
مهارة التأثر

كن قائًدا
تقديم العروض

  عقلية النمو والمرونة 

  اسلوب القيادة الرشيقة

  القدرة عىل التكيف  

  التحفزي

  التفكر النقدي/ حل 

المشكالت

  الوعي الذايت )الذكاء 

العاطفي(

  األخالق والقيم )الهوية 

العمانية(

  االبتكار / التفكر اإلبداعي

  التفكر االسراتييج

  اتخاذ القرار

  فرق عمل فعالة

  آليات التغذية الراجعة

   كرس احلواجز

  األخالق والقيم )الهوية 

العمانية(

  التعاون والتواصل

  بناء شبكة عالقات

  الرسائل المستهدفة

  مهارة اإلقناع

  اإلتصاالت

  إدارة أصحاب المصلحة

  قياس األثر والتوقعات 

المالية

  التأثر واإلقناع

  احلضور التنفيذي

  التحدث إىل وسائل اإلعالم

  مهارة العرض والتقديم

ما هي الكفاءات األساسية المكتسبة؟



اجلنسية

المؤهل العلمي

اخلربات

  ُعماين

  درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

  خربة عملية ال تقل عن 5 سنوات.

ــرة أو مــن يف  ــر دائ ــر عــام مســاعد، أو مدي    أن يكــون شــاغاًل لوظيفــة مدي

ــم. حكمه

  أال يتجاوز عمره عن )45( سنة.

  أن يكــون حاصــاًل عــىل تقديــر ال يقــل عــن جيد جداً يف تقريــر األداء الوظيفي 

آلخر ســنتن مــن عمله.

   أن يجيد اللغة اإلنجلزيية تحدثاً وكتاباً.

ما هي االشتراطات المطلوبة؟



1  - االختيار والرشيح من قبل الوزارات / المؤسسات 

احلكومية.

 2- تقييم المرشحن:  

  يتم التقييم من خالل مقياس فردي يقيس مدى 

استعداد المتعلم للتعلم.

3- المقابالت الشخصية:

  سوف تتاح الفرصة للمرشحن إلبراز مهاراتهم وقدراتهم 

الفردية.
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االختيار والتقييم



 األكاديمية الســــلطانية لـــإدارة عقــــدت شــــراكة مــع جامعــة أريزونــــا - مركــز إيلــر لربامــج 

التعليــــم التنفيــذي- لتصميــــم وتنفيذ الربنامــج.

 الربنامج تحت رعاية وزارة المالية، برنامج »اوفست« الرشاكة من أجل التنمية.

من هم شركاؤنا؟



 تعــد جامعــة أريزونــا مــن اجلامعــات العالميــة العريقــة بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، حيــث 

تأسســت عــام 1885م، وتتبعهــا أكــر مــن 20 كليــة تقــدم أكــر مــن 300 تخصــص وتؤهــل 

وتمنــح شــهادات يف الدراســات العليــا، فضــال عــن أنهــا تطبــق أعــىل المعايــر العلميــة.

 تــم تصنيفهــا يف تقريــر مركــز تصنيــف اجلامعــات العالميــة عــىل أنهــا “أفضــل 1 يف المائــة” 

مــن بــن 18000 جامعــة. 

 احتلــت اجلامعــة المرتبــة الســابعة يف الواليــات المتحــدة والمرتبــة 24 عالميــاً لتقديــم 

.Financial Time مجلــة  حســب  المخصــص  التنفيــذي  التعليــم 

 تضم هيئة التدريس ثالثة من احلائزين عىل جائزة نوبل.

 تُعــد مؤسســة إيلــر للتعليــم التنفيــذي يف اجلامعــة واحــدة مــن المؤسســات العالميــة الرائدة 

يف تقديــم حلــول التطويــر التنظيمــي للــرشكات والمؤسســات يف جميــع أنحــاء العالم.

نبذة مختصرة عن جامعة أريزونا...



info.lpp@ram.gov.om

لمزيد من المعلومات، يمكن 
التواصل على:

mailto:info.lpp%40ram.gov.om?subject=
mailto:info.lpp%40ram.gov.om?subject=
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األكاديمية السلطانية إللدارة


