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No one is a born leader ...
you must learn to lead
The Future CEO program
The CEO Institute’s Future CEO program is a certification course
designed for future business leaders. It equips next-generation
leaders with the skills, knowledge and contacts they need to
confront problems and manage growth.
The Future CEO program is a unique development forum
for executives on a leadership journey. Based on a blended
learning model, the program provides a mix of facilitated and
experiential learning, which enables members to enhance their
existing management and leadership skills to fast track their
career potential.
Each year, 5 pre-determined core topics are selected from the
15 subject areas that make up the Curriculum Framework. They
complement the topics chosen by the Future CEO Chairman to
meet the needs of members. The program agenda caters for a
full-day meeting, held monthly.

A guiding hand
The monthly meetings are chaired by an experienced
chairman-facilitator who has been hand-picked for their
professorial or doctorate credentials as a leading business
academic with practical business experience.

Program format
The agenda for each group is set by the chairman-facilitator
based on each member’s learning goals and current needs.
A typical meeting includes:
•

Members’ issues. A confidential forum for members
to raise challenges they are facing (problems and
opportunities) and discuss them in a supportive way.
Where appropriate, members may provide a formal
presentation to the group on a project relevant to their
business activities, to help hone their presentation skills,
and gain the benefit of member feedback.

•

Certification
Future CEO members with a minimum of 3 years’ senior
management experience who attend at least 15 full-day
meetings of the Future CEO program are automatically assessed
for Provisional Certification as a Certified CEO, and, if successful,
are entitled to use the post nominal CCEO(prov).
The Australian Competition & Consumer Commission (ACCC)
approved the Rules for Certification, which set out the
requirements for the approval of applicants as well as the
standards of knowledge, experience and ongoing professional
development to be met in order to obtain the designation and
use the post nominal.
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Expert speakers and themed workshops. The
members’ issues sessions often focus on the common
challenges of today’s business environment. At
most meetings, expert speakers are engaged by the
chairman-facilitator to deepen knowledge in these
areas and answer questions.
Leading academics are also engaged to deliver
cutting-edge thought leadership scenarios, to expand
members’ thinking and better equip them to meet
challenges in today’s dynamic and fast moving world of
business. It’s like having your own private MBA tutorial.

•

Open forum. Broad-ranging discussion about issues
affecting members. Critical peer-to-peer problem
solving is facilitated by the chairman-facilitator in
addressing these issues.

Curriculum Advisory Board
A highly credentialed Curriculum Advisory Board advise
on all matters related to the Future CEO curriculum,
including content, standards and delivery.
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Benefits
As a Future CEO member, you and a select group of peers learn the
skills of being a CEO from experts with broad business management
experience. Each Future CEO group has about 16 members who are
carefully matched for compatible skill levels and activity in noncompeting business sectors. This promotes openness and sharing
within groups.

Curriculum Framework
The Future CEO program uses a comprehensive
curriculum framework covering the following 15
subject areas:

Membership of a Future CEO group gives you access to many other
privileges and benefits:
•

•
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Provisional Certification as a Certified CEO. Members are
automatically assessed for certification (upon meeting all
eligibility requirements) and, if successful, are entitled to use
the post nominal CCEO(prov).
Guidance from an experienced, independent chairmanfacilitator with professorial or doctorate credentials. They
ensure that the Future CEO curriculum delivers outcomes
agreed by the member with annual feedback and review.

1.

Leadership

2.

Business Planning & Strategy

3.

Managing People

4.

Marketing

5.

Financial Management

6.

Data Analysis

7.

Business Models

8.

Social Responsibility & Ethics

9.

Corporate Sustainability

10. Corporate Governance

•

Access to a pool of expert speakers including CEOs,
consultants and business academics for advice, insights and
leadership wisdom.

11. Managerial Economics

•

Membership of an exclusive group of your peers.

14. Technology & Connectivity

•

Group diversity with a mix of senior executives from all “walks
of life”.

15. Global Business

•

Full access to the International Institute of Directors and
Managers (IIDM) website - www.iidmglobal.com.
Access a curated, online library of business resources (such as
articles on over 55 key topics, exclusive case studies, interactive
learning modules, exclusive videos, audios and more). IIDM’s
global network of contributors includes academics, industry
experts and successful business leaders, who share their
expertise in a practical and action-oriented format.

"As a recently appointed CEO, I can attest to the value of
the Future CEO program. Excellent group discussions and
consistent, high quality guest speakers under the guidance of
[our chairman] have provided knowledge and insight on wide
ranging topics that support my success in professional life."
Pat Moulton
Chief Executive Officer
Aus Pits

12. Managing Innovation & Creativity
13. Critical Thinking
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برنامج الرئيس التنفيذي المستقبلي
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مزود الخدمة المرخص

الشريك المؤسس في قطر

إطار المنهج الدراسي
يستخدم برنامج الرئيس التنفيذي المستقبلي إطار
: التالية15منهج شامل يغطي المواضيع الـ
القيادة1.1
التخطيط اإلستراتيجي واإلدارة2.2
اإلستراتيجية
إدارة الموارد البشرية3.3
التسويق4.4
اإلدارة مالية5.5
تحليل البيانات6.6
نماذج األعمال7.7
المسؤولية االجتماعية و االخالقية8.8
استدامة الشركات9.9
حوكمة الشركات1010
االقتصاد اإلداري1111
إدارة االبتكار واإلبداع1212
التفكير النقدي1313
التكنولوجيا والربط االلكتروني1414
عالم األعمال1515
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الفوائد
:يحصل العضو المشارك في برنامج الرئيس التنفيذي المستقبلي على
 المعارف والمهارات والخبرات الحية من خالل التفاعل والتواصل مع.1
.محتوى البرنامج والمشاركين وفعاليات البرنامج
 الفرصة لتكوين شبكة عالقات مهنية مع شخصيات من قطاعات.2
مختلفة عن قطاعة وغير متنافسة وهو األمر الذي يشجع على االنفتاح
.والمشاركة
. شهادة رئيس تنفيذ معتمدة.3
 مجال15  الحصول على التوجيه والمشورة من خبراء متخصصين في.4
.قيادي مختلف
 الوصول إلى مجموعة من الخبراء المتحدثين من الرؤساء التنفيذيين.5
واالستشاريين واألكاديميين في األعمال لتقديم المشورة والرؤى حول
.القيادة
االنتماء إلى نخبة مميزة من الزمالء
ينتمي كل عضو في برنامج الرئيس التنفيذي المستقبلي إلى فريق
يضم مزيجا فريدا من المسؤولين التنفيذيين من جميع قطاعات المال
. واألعمال
كما ويضمن االنتماء لهذا البرنامج االستفادة المباشرة من المعهد
 وإمكانية.www.iidmglobal.com - ) موقعIIDM( الدولي للمدراء و االدارة
االستفادة من مكتبة االلكترونية للحصول على مصادر معلومات ومراجع
قيمة من دراسات حصرية ومصادر تفاعلية والفيديوهات والتسجيالت
.)الصوتية وأكثر
 العالمية المساهمون األكاديميون وخبراء الصناعةIIDM وتشمل شبكة
وكبار رجال األعمال الناجحين الذي يتبادلون خبراتهم بشكل عملي
.ومتواصل

أكاديمية قطر للمال واألعمال
23245 صندوق بريد
الدوحة | قطر
| +974 4496 8333 : هاتف
+974 4496 8334 : فاكس
www.qfba.edu.qa :موقع الكتروني
info@qfba.edu.qa :بريد الكتروني
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 ويمكنني أن أأكد على قيمة البرنامج،«كرئيس تنفيذي معين حديثا
 الذي وفر مجموعة من المناقشات،الرئيس التنفيذي المستقبلي
 باإلضافة إلى مشاركين وضيوف ذوي مستوى،الممتازة و الثابتة
عالي تحت اشراف رئيسنا الذي يمدنا بالخبرات و المعارف حول
.»مواضيع واسعة النطاق تدعم النجاح في الحياة المهنية
بات مولتون
الرئيس التنفيذى
أوس بيت

برنامج الرئيس التنفيذي المستقبلي
®

 %99من القيادة تكتسب
بالتعليم والتدريب والخبرة
برنامج الرئيس التنفيذي المستقبلي
يقدم برنامج الرئيس التنفيذي المستقبلي لمعهد الرؤساء
التنفيذيين شهادة مصممة لقادة األعمال في المستقبل .هذه
الشهادة تزود قادة الجيل القادم بالمهارات والمعارف والعالقات التي
يحتاجونها لمواجهة التحديات وتطوير األعمال.
ويعتبر البرنامج منتدى تطويري فريد من نوعه للرؤساء التنفيذيين،
وعالمة فارقة تساعدهم على النجاح في مسيرتهم القيادية.
ويستند البرنامج الى برامج وموضوعات تعليمية مدروسة بعناية
وفرص تفاعلية كبيرة تتيح للمشاركين عرض خبراتهم واستفادة
من خبرات اآلخرين ،وسط بيئة داعمة وتنافسية ،كما يركز البرنامج
على القضايا الحقيقية واليومية التي يواجهها المديرون من أصحاب
الخبرة و العاملين على تطوير شركاتهم ،ومساراتهم المهنية
وفهمهم الذاتي لقدراتهم.
يتم في كل عام ،اختيار  5عناوين أساسية محددة مسبقا من 15
مجال استراتيجي .تتكامل هذه العناوين مع الموضوعات التي تم
اختيارها من المشاركين .وتعقد الجلسات بشكل شهري على مدار
 15شهر.

الشهادة
يتم اسناد شهادة «الرئيس التنفيذي المستقبلي» إلى األعضاء من
أصحاب الخبرات التي ال تقل عن ثالث سنوات باإلدارة التنفيذية العليا
والحاضرين على األقل في  15جلسة من برنامج الرئيس التنفيذي
المستقبلي مباشرة ،و في حال نجاحهم في البرنامج ،يحق لهم
استخدام لقب الرئيس التنفيذي .
صادقت هيئة التنافسية و لجنة المستهلك األسترالية ()ACCC
على قواعد الشهادة ،التي تحدد متطلبات للموافقة على المتقدمين
مثل معايير المعرفة والخبرة والتطوير المهني المستمر من أجل
الحصول على تعيين واستخدام االسم.
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الجهة الموجهة
ويقود البرنامج شخصية قيادية تتمتع بالعلم والخبرة في المجال
القيادي يقوم بتصميم فعاليات البرنامج بحسب اهتمامات وقدرات
واتجاهات المشاركين في البرنامج .وهو األمر الذي يعطي البرنامج
قيمة مضافة ويجعله أكثر صلة بالواقع.

شكل البرنامج
يتم تحديد جدول أعمال خاص بكل مجموعة من قبل الرئيس-
المشرف على أساس أهداف كل عضو واحتياجاته الحالية.
ويتضمن عقد اجتماع نموذجي مجموعة من العناصر منها:
 .1القضايا واألسئلة التي يثيرها األعضاء.
 .2منتدى خاص لألعضاء لمواجهة التحديات التي يواجهونها
(المشاكل والفرص) ومناقشتها بطريقة إيجابية.
 .3مناقشة مشاريع خاصة بجهات عمل األفراد للحصول على التغذية
الراجعة واالستفادة من خبرات األعضاء في الموضوع محل النقاش.
الخبراء المتحدثون و مواضيع ورش العمل
غالبا ما تُركز جلسات األعضاء حول قضايا تتعلق بتحديات أجواء
األعمال اليومية .في معظم االجتماعات ،يدعو الرئيس المشرف
على الجلسة  ،الخبراء و األكاديميين لتعميق البحث في المجاالت
المطروحة على النقاش  ،واإلجابة عن األسئلة.
ويشارك الخبراء وكبار األكاديميين بتقديم سيناريوهات متقدمة
لتطوير و تحديث األفكار  ،ولتوسيع تفكير األعضاء ،وكذلك إعدادهم
لمواجهة التحديات اليومية الديناميكية ،ولسرعة التحرك في عالم
المال واألعمال .البرنامج يشبه إلى حد كبير حصولك على ماجستير
في إدارة األعمال خاص بك.
المنتدى المفتوح
يشمل البرنامج نقاش واسع حول القضايا التي تؤثر على األعضاء.
ويساعد رئيس الجلسة على ادارة الحوارات بطريقة منهجية وتوجيه
هذه الحوارات واجراء التصويتات وتلخيص األفكار والتوفيق بين
وجهات النظر بين األعضاء.

المجلس االستشاري حول المناهج الدراسية
هو مجلس استشاري معتمد يقدم النصح و المشورة في كل ما
يتعلق بالمنهج والبرنامج التعليمي الرئيس التنفيذي المستقبلي،
بما في ذلك المحتوى والمعايير.

