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 ستراتيجيةاال واإلدارةالقيادة في ماجستير  تخصص . 6
ملخم جاتملالتعلاملاملقصم ة:مل-أ المل

   مهارات معرفية

ري عن النظريات القيادية البزار ة وحتليلزهاب وحتديزد املعلومزات ذات الصزلة بامليزدانب التعب

مززز هززذ  املعلو يززيم  قززد  وتق ظززيم ون تززم تن مززن  سزززلوك و سززية لل يززات األسا سززع للنظر هززم وا مززتالك ف اتب وا

سزززاب  غزززيريب واكت مزززي والت هزززاالتنظي سزززية يف م ملزززتغريات األسا يزززد ا لزززى حتد قزززدرة ع يزززة كال رات حتليل

قزززف املخ عزززرف املوا هزززاب والت يزززات معاجلت هزززا وأولو يزززة ترابط مزززالب وكيف مزززات األع فزززة يف منظ  إىلتل

ئزة األ لزيت يقمكزن أن تنشزأ يف بي فزرص والتحزديات ا سززاب ال عمزال العامليزة وكيفيزة مواجهتهزاب واكت

شزززكال سزززباب امل ظزززاهر وأ شزززخيص م هزززارات لت مزززالت يفم مزززات األع شزززخيص  ب منظ ضزززافة إىل ت باإل

يززززة يف األداء نززززب اإلجياب هزززززات اجلوا عززززارف واالرا هززززارات وامل يززززةب وامل فززززاءات القياد طززززوير الك ب وت

سزززرتاتيجي بف طززيط اال يزززادة وإدارة التخ مززة لق يززة.االال  سززز عل عزززن يكون و عززبري  خلزززريج/ة الت قززدور ا ت

تب وتطبيزق هزذ  النظريزات يف سزياأ معاجلزة ريزاالنظريات القيادية البزار ة وحتليزل ونقزد هزذ  النظ

مززن القضزايا ا فزة. جمموعزة متنوعزة  شززاكل املختل هززار وسزلتنظيميزة وامل قززدور اخلزريج/ة اظ يكون ت

يززق غززيريب وتطب سززلوك التنظيمزي والت سززية لل يززات األسا سززع للنظر يفززار  فهزم وا يززات يف أي إ هززذ  النظر

 تنظيمي اخر.

 املهارات العقلية والذهنية 

يزززة امل سزززتخدام هزززارتنم فزززةأات يف ا مزززي املختل حزززث العل لزززول  بسزززاليب الب جيزززاد احل لزززن ال وذ

شززكالتل سزززتخدام  لم هززارات يف ا يززة امل سززرتاتيجيةب وتنم قززرار واالدارة اال ختزززاذ ال يززة ا جززه عمل لززيت توا ا

لززول يززة الجيززاد ح يززل  النظريزات العلم هززارات التحل يززة م فززةب كزذلن تنم مززل املختل ظززروف الع اداريزة يف 

يززب واختززاذ سزززوبيقززر والرتك يززات احلا سززتخدام التقن هزززارات ا يززة م فززةب وتنم ظزززروف املختل  ةارات يف ال

 دارة االسرتاتيجية.للمساعدة يف اختاذ القرارات واإل

   املهارات املنقولة

سزززتخدام التكنلوج جمززززال ا صزززر يف  طززززورات الع بزززة ت مززززة مواك قزززات احلكو يززززا يف تطبي

يزززق بزززروع الفر مزززاعي  مزززل اجل فزززة الع يزززة تقا يزززةب وتنم طزززوير ال االلكرتون لزززى ت قزززدرة ع يزززادة ال حزززدب   وا

سززة و بزززداعي يف درا قززدي واال لززتفكري الن يزززةا سززاليب علم مزززة بأ جززه املنظ لززيت توا شزززكالت ا يززل امل  بحتل

 .وتوظيف املعارف يف حتليل السياسات العامة وتقيميها
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  األدائية السلوكية /املهارات العملية

لزب سززبها الطا لززيت سيكت مززات واملعزارف ا يززق املعلو ضززايا  ة/توظيزف وتطب جلززة ق  اإلدارةملعا

سززرتاتيجي يززة جممو ةاال مزززن تنم نززه  يززادةب نك كزززس والق عززاملني تع لززدى ال يززة  هزززارات القياد مززن امل عززة 

مزززلب  لزززتفكري يف الع يزززوا هزززةب وتنف مزززن ج ضزززح  شزززكل أو سزززتقبلها ب يزززة م لزززى رؤ سزززة ع سزززاعد املؤس ذ ت

لززى ال قززدرة ع خزززرىب وال هززة ا مززن ج سززة  عزززال يف املؤس مززل الف صززلة بالع سززليمة مت يززاقززرارات  ختزززاذ ق دة وا

سززبة يف يززق املعرفزة املكت مززات األعمزالب وتطب قزرارات يف منظ صززية ال سززعي أيضزا  حيزاتهم الشخ ب وال

سزززاليب  هززا األ تزززا في سززبة  عزززارف املكت لززوم وامل يزززف الع بززدعب وتوظ قزززدي وامل لززتفكري الن طزززوير ا ءززو ت

  كمية يف حل املشكالت اليت تواجهها املنظمات.ال

  التفاعلية  االتصالمهارات 

لز داء األفضزلب واتسااك قزدرة ب مهارات التفاعل واالتصال مزع اآلخزرينب وحتفيززهم  ل

صزززل  ضززمان التوا عزززال ل صززال الف يززات االت صزززميم آل قززادةب وت سززبة ك هزززاراتهم املكت ثززال ت لززى االمت ع

يزززة وا لزززدوائر الداخل مزززع ا سززليم  خززالل ال مزززن  يزززة  مزززة إخلارج صزززال املالئ نزززوات االت شزززاء ق لزززةن مزززع  والفاع

 الدوائر املختصة.

 راهات والقيم والبعد األخالقي اال

لزززة يزززة فعا هزززارات قياد مسزززات وم سزززاب  يزززة  اكت طزززوير رؤ مزززن ت نزززه  سزززةنك شزززكل  املؤس ب

مززع احمل سززة واجملت بزززني املؤس قززي  سززلوك األخال لزززةب وال قززة املتباد قززة والث يزززز العال مززع تعز ضززحب  لزززيب وا

قززيم نززة يف ال جززذور متي يززة ذات  يزززق رؤ مززعب وتعم نززاء اجملت مززلب وب فززرأ الع يززادة  فزززاأل وق يززةب ومعر  ةخالق

قزز سززلوكمعم هززا و نززة وأخالقيات قززيم امله لزززيت ينة ل نزززوعب اتهاب ا شززفافيةب والت هززا كال لززى ب غززي أن يتح ب

 يف.بداع واالبتكارب واملرونة والتكقب والريادة وقبول املخايفرةب واإلوالعمل بروع الفري

مل

مل:سمقملالعم مل-ثانيامل

 املسزتويات اإلداريزة العليزا ف يفن يشزغل خرجيزو هزذا الربنزامج العديزد مزن الوظزائأميكزن 

  والوسطى والتنفيذية لدى اجلهات اآلتية

 دوائر االااث والدراسات يف املؤسسات احلكومية واألهلية واخلاصة . .1

يزززة .2 خلزززدمات التعليم ئزززر ا صزززحية بدوا يزززة بوال يزززةواأل بواالجتماع يززززة  بمن سزززات املركز يف املؤس

 ومراكز احملافظات.

 قطاع اخلاص .المنظمات  .3

 وارد البشرية يف املؤسسات وا.يئات احلكومية واألهلية واخلاصة.امل دوائر .4
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 سسات أخرى.مؤ .5

مل

مل:القيا ةمل اإل ا ةملاالسرتاتيجيةمتطلباتملختص مل

مزززواد  كزززون  نززز تت طزززة بر صزززص خ سزززتري خت سزززرتامج املاج يزززادة واإلدارة اال سزززاعة 36مزززن )اتيجية الق  )

 مو عة كما يلي  بمعتمدة

 

 :مسا ملال سالة

 وفيما يأتي جداول باملساقات املقررة 

 ة: اري المساقات اإلجب

 تي ب  كاآلباالضافة إىل مساأ الرسالةساعة معتمدة(  21املساقات اإلجبارية )

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - 1 2 3 ث العلمي يف العلوم اإلداريةمناهج البح 6204

 - - 3 3 إدارة السلوك التنظيمي 6209

 - - 3 3 القيادة اإلدارية املتقدمة  املفاهيم والنظريات 6250

 - 1 2 3 مية املهارات القياديةتن 6252

 - 1 2 3 اإلدارة االسرتاتيجية  مدخل نظري وتطبيقي 6257

 - - 3 3 ناجحةمناذج عاملية يف القيادة ال 6264

 - - 3 3 أخالقيات القيادة 6266

  3 18 21 اجملموع

 

 الرقم

 الرسالةار مس مسار االمتحان الشامل

لساعات املعتمدة املتطلب لساعات املعتمدة املتطلب ا  ا

 21 مساقات اجبارية 24 ساقات اجباريةم 1

 9 مساقات اختيارية 9 مساقات اختيارية 2

 6 الرسالة  3 حلقة اث 3

 36 موعاجمل 36 اجملموع 
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 ختيارية: اال  المساقات 

 ( ساعات معتمدة من بني املساقات اآلتية  9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر
الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 ملؤسساتالرقابة اإلدارية يف ا 6217

 - - 3 3 إدارة اجلودة والتميز 6228

6268 
ا يف التخطيط ورهنظم املعلومات ود

 االسرتاتيجي
3 2 1 - 

 - - 3 3 اختاذ القرار  مدخل قانوني 6269

 - - 3 3 املوا نات وتنمية املوارد 6270

 - - 3 3 القيادة والنوع االجتماعي 6272

 - - 3 3 الصراع والتفاوض القيادة ودورها يف إدارة 6274

 - - 3 3 إدارة املنظمات الدولية 6275

 - - 3 3 تغيري التنظيميال قيادة 6277

 - - 3 3 ناجحةاالتصاالت اإلدارية  مدخل للقيادة ال 6278

 - - 3 3 التخطيط املالي االسرتاتيجي 6280

 - - 3 3 القيادة األمنية 6281

 - - 3 3 املدير االسرتاتيجي 6282

 - - 3 3 اسرتاتيجيات التسويق 6284

 الرسالة :

   في لمتحان مناقشتها. نجاوللا إعدلد رسال، للماجستير

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 6 - 6 الرسالة 6299
 18ب انهاء 6204

 ساعة معتمدة

  6 - 6ملاجملممع

مل

مل
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ملا ملاالمتحانملالشام مل:مس

 المساقات اإلجبارية: 

 تي باإلضافة إىل اإلمتحان الشامل ب كاآل دة(ساعة معتم 27املساقات اإلجبارية )

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - 1 2 3 مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلدارية 6204

 - - 3 3 إدارة السلوك التنظيمي 6209

 - - 3 3 إدارة اجلودة والتميز 6228

 - - 3 3 القيادة اإلدارية املتقدمة  املفاهيم والنظريات 6250

 - 1 2 3 مية املهارات القياديةتن 6252

 - 1 2 3 اإلدارة االسرتاتيجية  مدخل نظري وتطبيقي 6257

 6204 3 - 3 مشروع اث 6260

 - - 3 3 مناذج عاملية يف القيادة الناجحة 6264

 - - 3 3 أخالقيات القيادة 6266

  6 21 27 موعاجمل

 

 المساقات االختيارية: 

 ة من بني املساقات اآلتية  ( ساعات معتمد6يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 الرقابة اإلدارية يف املؤسسات 6217

6268 
خطيط التنظم املعلومات ودورها يف 

 االسرتاتيجي
3 2 1 - 

 - - 3 3 اختاذ القرار  مدخل قانوني 6269

 - - 3 3 املوا نات وتنمية املوارد 6270

 - - 3 3 القيادة والنوع االجتماعي 6272

 - - 3 3 والتفاوضالقيادة ودورها يف إدارة الصراع  6274

 - - 3 3 إدارة املنظمات الدولية 6275
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رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 تنظيميال قيادة التغيري 6277

 - - 3 3 االتصاالت اإلدارية  مدخل للقيادة الناجحة 6278

 - - 3 3 التخطيط املالي االسرتاتيجي 6280

 - - 3 3 القيادة األمنية 6281

 - - 3 3 املدير االسرتاتيجي 6282

 - - 3 3 اسرتاتيجيات التسويق 6284

مل

 :  االمتحان الشامل
 

االمتحان الشامل بعد اجتيا  املتطلبات االجبارية واالختيارية  ساريتوجب على الطالب/ة  يف م

ويف حال الدرجةب منحة  لنتائجهساعة معتمدةب أن يتقدم المتحان شامل يتقرر وفقا ( 36)ع بواق

حال عدم اجتيا   يف حان يعطى فرصة تانية فقطب واالمتمن اجتيا  الطالب/ة   يتمكن  

 واإلدارة االسرتاتيجية. يف القيادةالعالي دبلوم الشهادة  مينحنجاع ب ةللمرة الثاني لالمتحان الشامل

 


