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 في االدارة والسياسات العامةماجستير  تخصص . 5

ملم ة:خم جاتملالتعلاملاملقصأ اًل:مل

سززوأ العمزل واملؤسسزات خبزرجيني ميتلكزون  يززود هزذا الربنزامج  عززة جمممزن املتوقزع أن  و

عزززارف هزززارات وامل قزززدرات وامل جزززات ت بمزززن ال هزززا كر شزززكل يف جوهر لزززيت ت .زززذا ا شزززودة  يزززة من عليم

 الربنامجب وأهمها 

 املعرفة والفهم 

 الدارة العامة.ااث العلمية الوصفية والتحليلية والتجريبية يف جمال االتعريف باأل .1

 ية.كومالتعريف بعلم االدارة العامة كعلم مهم يف ادارة املؤسسات احل .2

 سات القطاع احلكومي.التعريف بدور حقل االدارة العامة يف  يادة كفاءة العمل يف مؤس .3

 التعريف باملفاهيم العلمية املختلفة يف هذا احلقل. .4

 املهارات العقلية والذهنية 

سزززززتخ .1 هزززززارت يف ا يزززززة امل فزززززةتنم مزززززي املختل حزززززث العل سزززززاليب الب لزززززول ب دام ا جيزززززاد احل لزززززن ال وذ

 دارة املؤسسات العامة.إه اليومي يف عملاليت تواجه  للمشكالت

 نظريات العلمية الجياد حلول ادارية يف ظروف العمل املختلفة.تنمية املهارات يف استخدام ال .2

 لفة.تنمية مهارات التحليل والرتكيب واختاذ قرارات يف الظروف املخت .3

 ة.اريتنمية مهارات استخدام التقنيات احلاسوبية للمساعدة يف حل املشكالت االد .4

 املهارات العملية/ املهنية 

يززة يف .1 حززوث العلم جنزززا  الب لززى ا قززدرة ع مززةال سزززات العا بززاإلدارة والسيا قززة  سزززائل املتعل لزززه  ب امل مززا  و

 صلة بقضايا القطاع العام والسياسات اليت خترج عنه.

قزدرة علزى حتل  .2 يززات صزنعها يف املنظمزات العامزةال سززات العامزة والتعزرف علزى ال لززى  بيزل السيا ع

 دائرة الفاعلني يف صنع السياسات على املستوى احمللي والدولي. ساعضوء ات

لزيت ميكزن امت .3 فزرص والتحزديات ا ئزة القطزاع العزامأالك مهارات حتليزل ال فهزم و بن تنشزا يف بي

 لعامة يف الدولة.البيئة العامة اليت تصنع فيها السياسات ا

فززق منه .4 قزرارات و مززات العامزة واختززاذ ال قزدرة علزى ادارة املنظ فززة جيزاال قزع الوظي يززة يف املوا ت علم

 .يف املنظمات العامة

قززززات  .5 فزززة تعو هززززااملعر شززززف عن يززززذ والك مززززة  بالتنف سززززات العا يززززيم للسيا يززززات التق فززززة آل ومعر

 واستخدامها بأسلوب علمي.

 .نيات احلديثة يف جمال اإلدارة والسياسات العامةتطبيق املعرفة العملية واستخدام التق .6
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 املهارات املنقولة 

بزززززة  .1 طزززززومواك مززززززة ت قزززززات احلكو يزززززا يف تطبي سزززززتخدام التكنلوج جمززززززال ا صزززززر يف  رات الع

 .ونيةااللكرت

 .العمل اجلماعي بروع الفريق الواحد .2

جزززه .3 لزززيت توا شززكالت ا يزززل امل سززة وحتل بزززداعي يف درا قززدي واال لزززتفكري الن طززوير ا لزززى ت قززدرة ع  ال

 .هايماملنظمة بأساليب علمية وتوظيف املعارف يف حتليل السياسات العامة وتقي

 وتقنية املعلومات  االتصالرات مها

 اجلمهور.والتعامل مع  بالتواصلاملهارات املتعلقة  توظيف .1

  .استخدام األساليب التكنلوجية احلديثة  يف االتصال والتواصل يف املؤسسات احلكومية .2

 .يف املؤسسات احلكومية فعال بني فريق العملحتقيق االتصال ال .3

 ي االراهات والقيم والبعد األخالق

سزززطيو .1 هزززا  االداري الفل كزززومي يف اجل مزززل احل قزززع الع هزززم وا هزززارات ف مزززتالك م يزززة تر زززة آ وا ل

 السياسات العامة من خالل القرارات واخلطط والربامج.

 ومية.االلتزام تعايري السلوك املهو وأخالقيات الوظيفة العم .2

 .تعزيز تقة املوايفن ومتلقي اخلدمة العامة بعمل املؤسسات احلكومية .3

 .اجملتمعواضح ملسؤولياتهم املهنية واألخالقية را  لام فهال .4

مل

مل:قملالعم سممل-ثانيامل

كززن  هزززات أمي لزززدى اجل فززة  يزززة املختل سزززتويات اإلدار ظززائف يف امل مزززن الو كزززثري  شزززغل اخلرجيززون ال ن ي

 اآلتية 

 
 ؤسسات احلكومية.الو ارات و يع امل .1

 ا.يئات األهلية واخلريية. .2

 هلية.ات احلكومية واألؤسسدراسات يف املااث والدوائر األ .3

يزززة .4 خلزززدمات التعليم ئزززر ا صزززحية بدوا يزززةواالجتم بوال يزززة باع يززززة  بواألمن سزززات املركز يف املؤس

 ومراكز احملافظات.

 ا.يئات احمللية والبلدية. .5

 احلكومية واألهلية. املوارد البشرية يف املؤسسات وا.يئات .6

 مستشارين يف السياسات العامة. .7

مل
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مل:اساتملالعامةلسياال ا ةمل امتطلباتملختص مل

مززززواد  كزززون  نززز تت طززززة بر صززززص خ سززززتري خت مززززة االدارة والسامج املاج سزززات العا سززززاعة 36مززززن )يا  )

 مو عة كما يلي  بمعتمدة

 

 :مسا ملال سالة

 وفيما يأتي جداول باملساقات املقررة 

 المساقات االجبارية: 

 تي كاآلباالضافة اىل مساأ الرسالةب ة( ساعة معتمد 21املساقات اإلجبارية )

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 دةعتمامل

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 ات العامةالسياس 6201

 6201 - 3 3 إدارة الدولة 6202

 - 1 2 3 مناهج البحث العلمي يف العلوم االدارية 6204

 - - 3 3 امة املتقدمةاإلدارة الع 6205

 - - 3 3 إدارة املوارد البشرية  مدخل اسرتاتيجي 6210

 - - 3 3 أخالقيات اإلدارة العامة 6212

 - - 3 3 ا نات العامةالسياسات املالية واملو 6213

  1 20 21 اجملموع

 

 

 

 الرقم

 مسار الرسالة مسار االمتحان الشامل

لساعات املعتمدة املتطلب لساعات املعتمدة ملتطلبا ا  ا

 21 مساقات اجبارية 24 مساقات اجبارية 1

 9 مساقات اختيارية 9 ياريةاختمساقات  2

 6 الرسالة  3 حلقة اث 3

 36 اجملموع 36 اجملموع 
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 المساقات االختيارية: 

 ( ساعات معتمدة من بني املساقات اآلتية  9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر
الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 قاملتطلب الساب األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 التمويل الدولي 6206

 - - 3 3 لي  مدخل مقارننظام احلكم احمل 6207

 - 1 2 3 اإلدارة االسرتاتيجية 6214

6215 
حتليل السياسات االقتصادية واالجتماعية 

 يف فلسطني
3 3 - 6202 

 - 1 2 3 إدارة املشاريع يف املؤسسات 6218

 - - 3 3 يةدولالعالقات العامة وال 6224

 - 1 2 3 نظم املعلومات واحلكومة االلكرتونية 6225

 - - 3 3 إدارة اجلودة والتميز 6228

 - - 3 3 إدارة التعاقد يف املؤسسات 6235

 - - 3 3 موضوعات خاصة 6240

 الرسالة :

 والنجاع يف امتحان مناقشتها. ب سالة املاجستريإعداد ر

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

 عاتالسا

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 6 - 6 الرسالة 6248

ب انهاء 6204

ساعة  18

 معتمدة

  6 - 6ملاجملممع
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ملمسا ملاالمتحانملالشام مل:

مل:املساقاتملاإلجبا  ة

 تي باالضافة إىل االمتحان الشاملب كاآل بساعة معتمدة( 24إلجبارية )املساقات ا

رقم 

 رراملق
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 السياسات العامة 6201

 6201 - 3 3 إدارة الدولة 6202

 - 1 2 3 ةمناهج البحث العلمي يف العلوم االداري 6204

 - - 3 3 االدارة العامة املتقدمة 6205

 - - 3 3 مدخل اسرتاتيجي ية إدارة املوارد البشر 6210

 - - 3 3 أخالقيات اإلدارة العامة 6212

 - - 3 3 السياسات املالية واملوا نات العامة 6213

6215 
حتليل السياسات االقتصادية واالجتماعية 

 يف فلسطني
3 3 - - 

 - 3 - 3 لقة اثح 6245

  4 23 27 اجملموع

 

 المساقات االختيارية: 

 ات معتمدة من بني املساقات اآلتية  ساع( 9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

ات الساع

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 التمويل الدولي 6206

 - - 3 3 خل مقارننظام احلكم احمللي  مد 6207

 - 1 2 3 اإلدارة االسرتاتيجية 6214

 - 1 2 3 املؤسساتيف إدارة املشاريع  6218

 - - 3 3 العالقات العامة والدولية 6224

 - 1 2 3 م املعلومات واحلكومة اإللكرتونيةنظ 6225

 - - 3 3 إدارة اجلودة والتميز 6228
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رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

ات الساع

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 إدارة التعاقد يف املؤسسات 6235

 - - 3 3 موضوعات خاصة 6240

 

 

 

 

 

 

 

 


