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 ختصص اال ارة   السياسات العامة: .9

   املخرجات التعلمية املرشم ة من الربنامجأ اًل: 

 املعرفة والفهم

يتوقع من الطالب بعد دراسته املتطلبات اإلجبارية واالختيارية يف ختصص اإلدارة العامة دراسة واعية أن 

 .االصطالحية املركزيةحيصل على املعلومات املعرفية األساسية واملفاهيم 

 املهارات الذهنية) اإلدراكية(

املخرجات اليت يكتسبها الطالب من خالل التفكري املنظم املبو على التسلسل املنطقي القائم على 

عناصرش الضابطة للمنتج الفكري السليم، وذلك خالل إتباعه خطوات التفكري السليم ا.ادئ ؛ وصواًل 

فلسفة علم إىل استنتاجات دقيقة، وأحكام منضبطة ، بصورة منطقية حتفز الطالب حنو التفكري ب

اإلدارة ، ومعرفة أهدافها و را توظيفها توظيفا صحيحا. واإلملام مبراحل نشأتها ومعرفة نظرياتها كما 

أنها تكسبه القدرة على حل املشكالت اإلدارية احلدي ة وحتليل االستنتاجات الوظيفية منها ومعرفة 

 .اخلدمة العامة وأركانها ومرافقها

 :املهارات العملية

يكتسبها الطالب من التطبيق واملمارسة جلميع املعارف واملفاهيم اإلدارية النظرية املتعلمة  هي  رجات

يف اجلامعة، من املراجع واملقررات اجلامعية ليوظفها عمليًا على أرض الواقع، ولتمنحه القدرة على 

هي تشمل مهارات تطبيق استخدام املادة املعرفية يف تطبيقات مهنية أو عملية استخدامًا وظيفيًا سليمًا، و

 .األساليب اإلدارية احلدي ة وتوفري متطلبات جناحها ومهارات االتصال والتواصل يف ظل ال ورة املعلوماتية

 املهارات املنقولة/العامة

هي  رجات يف  تلف املهارات العامة أو املهارات القابلة لالستخدام يف جماالت عدة اليت يتوقع أن 

كمال دراسته ختصص اإلدارة العامة بنجال مهارات التعامل مع احلاسب اآللي، يكتسب الطالب عند إ

 .ومهارات االتصال، ومهارات القيادة، ومهارات العمل يف فريق، ومهارات حل املشكالت الطارئة

 مهارات االتصال )التفاعلية(

الكتابي باللغتني إكساب الطلبة مهارات االتصال والتواصل املختلفة، حنو  تنمية مهارات االتصال 

)العربية واالجنليزية( وإجادة الطباعة باللغتني العربية واالجنليزية، وإجادة التعامل مع الربيد العادي 

 .واإللكرتوني وتصفح االنرتنت مبا طدم األعمال، واستخدام األساليب اإلحصائية املختلفة

 املهارات السلوكية)األخالقية(

اليت يتوقع ان يكتسبها الطالب وينميها مبساعدة معارفه العلمية  هي القيم واألخالقيات والسلوك

واالصطالحية اليت سيحصل عليها من دراسته، هذش املعارف املتمحورة حول املعايري األخالقية وال قافية 
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للمجتمع وأخالقيات الوظيفة وغرس رول االنتماء للمهنة واإلخالص .ا بعيدا عن كل ما ميكن ان يؤدي 

 .او استغالل منصب او ملاباة او تقصري، ومبا يتواءم مع معايري النزاهة والشفافية واملساءلة اىل فساد

 :ثانيا : فرص العمل

 .الوةارات وحتيع املؤسسات احلكومية .1

 .ا.يئات األهلية واخلريية واحمللية والبلدية .2

 .دوائر األحباث والدراسات يف املؤسسات احلكومية واألهلية .3

اخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعية واألمنية يف املؤسسات املركزية ومراكز دوائر  .4

 .احملافظات

 .املوارد البشرية يف املؤسسات وا.يئات احلكومية واألهلية .5

 .مستشارون يف السياسات العامة .6

 

 ثالثًا: متطلبات ختصص اإل ارة السياحية التطبيقية/املردر :

لررب أن للحصول على درجة  فرررد(، علررى الطا مررة )ختصررص من سررات العا البكالوريوس يف اإلدارة والسيا

 ي اآلتموةعة على النحو ا ( ساعة معتمدة129يتم بنجال دراسة )

 

 
 
 
 
 
 

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 84 - 12 72 متطلبات التخصص

 3 - - - مقررات حرة

 129 اجملموع
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 ساعة معتمدة(: 84العامة   اإل ارة  السياساتثالثا: املقررات التخصصية لبكالمر مس 

 ( ساعة معتمدة كمتطلبات ختصص موةعة على 84جيب أن ينهي  الطالب/ة بنجال دراسة )

 ساعة معتمدة(.   72متطلبات التخصص اإلجبارية )   1.1

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 -  3 3 مبادئ اإلحصاء 0103

 0103 1 2 3 اإلحصاء التطبيقي 1204

 4121 - 3 3 (2مبادئ االقتصاد ) 4122

 4101 - 3 3 السلوك التنظيمي يف املنظمات العامة 4520

 - - 3 3 القانون وحقوا اإلنسانمبادئ  4171

 4101 - 3 3 إدارة املوارد البشرية يف القطاع العام 4521

 4101 - 3 3 رسم السياسات واختاذ القرارات 4620

 4521 - 3 3 التطوير التنظيمي يف القطاع العام 4621

 4101 - 3 3 تقييم األ ر للسياسات العامة 4625

 4101 1 2 3 األهليةإدارة املنظمات  4622

 4524 - 3 3 العالقة بني القطاعني العام واخلاص 4626

 4101، 4171 - 3 3 أخالقيات الوظيفة العامة 4720

 4101 - 3 3 اإلدارة اإلسرتاتيجية يف القطاع العام 4721

4623 
نظم املعلومات اإلدارية واحلكومة 

 االلكرتونية
3 1 2 4101 

 -- 1 2 3 العالقات العامة  4624

 4101 - 3 3 اإلدارة املالية العامة 4722

 4101 - 3 3 الرقابة اإلدارية 4820

 4171 - 3 3 مبادئ القانون الدستوري واإلداري 4723

 4101 - 3 3 اإلدارة احمللية واحلكم احمللي 4401

  - 3 3 النظام السياسي الفلسطيو 4522

 4101 - 3 3 املشاريع يف املؤسسات العامةإدارة  4724

 4101 - 3 3 إدارة املشرتيات واللواةم احلكومية 4725

 ساعة 60إنهاء  3 -- 3 تدريبات عملية يف املؤسسات العامة 4314

 1204 2 1 3 مشروع التخرج 4499

  10 62 72 اجملموع
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يختارها الطالب/ة من بين المقررات االختيارية  ( ساعة معتمدة 12) متطلبات التخصص اإلختيارية .2.1

 اآلتية: 

رقم 

 املقرر

 املقرر عنوان
الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 4620 1 2 3 تنفيذ تقييم الربامج والسياسات العامة 4627

 -- -- 3 3 الفكر اإلداري احلديث 4628

 4101 - 3 3 التنظيميالتطوير  4203

 4101 - 3 3 قضايا معاصرة يف اإلدارة العامة 4726

 4101 -- 3 3 نظريات التنظيم اإلداري 4727

 4522 - 3 3 العامة يف فلسطني اإلدارة 4728

 4101 - 3 3 إدارة التنمية 4821

 4721+4101 - 3 3 إدارة الوحدات املتخصصة 4822

 4101 - 3 3 اجلماهريية والتشريعية واالعالميةالرقابة  4823

 4101 - 3 3 اإلدارة البيئية 4824

4825 
السياسات االقتصادية واالجتماعية يف 

 فلسطني
3 3 - 4620 

 0102+4101 2 1 3 تطبيقات إحصائية ملوسبة 4826

 4161 - 3 3 التسويق يف املؤسسات غري الرحبية 4827

 4101 - 3 3 إدارة األةمات 4426

 -- - 3 3 مدخل إىل العلوم السياسية 5235

 4101 - 3 3 إدارة التعاقد يف املؤسسات العامة 4828

 
 المقررات الحرة:.  2

يررة( أو  من  ( ساعات معتمدة3يستطيع الطالب اختيار ) بررات التخصررص االختيار  داخل كليته )من بني متطل

سررية لتخصصرره، من ختصصات اجلامعة  من أي ختصص آخر حرررة   / خارج اخلطة الدرا علررى كمقررررات 

فررًا خرررى كمررًا و/أو كي يررة مكررررًا يف مقررررات أ ملررادة التعليم وأن ال تكررون ممنوعررة  أن ال يكون مضررمون ا

 .من التخصص
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 فرعي: -رئيسي /اإل ارة  السياسات العامةختصص رابعًا: متطلبات 

فرعرري، علررى -رئيسي /اإلدارة والسياسات العامةللحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص 

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 135الطالب ان يتم بنجال )

 

 . المقررات التخصصية / التخصص الرئيسي :1

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 66تتكون هذش املقررات من )

 : ( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي 66وتتكون من ) :  إجبارية مقررات تخصصية  1.1

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 -  3 3 مبادئ اإلحصاء 0103

 0103 1 2 3 اإلحصاء التطبيقي 1204

 4121 - 3 3 (2مبادئ االقتصاد ) 4122

 4101 - 3 3 التنظيمي يف املنظمات العامةالسلوك  4520

 - - 3 3 مبادئ القانون وحقوا اإلنسان 4171

 4101 - 3 3 إدارة املوارد البشرية يف القطاع العام 4521

 4101 - 3 3 رسم السياسات واختاذ القرارات 4620

 4521 - 3 3 التطوير التنظيمي يف القطاع العام 4621

 4101 1 2 3 املنظمات األهليةإدارة  4622

 4101، 4171 - 3 3 أخالقيات الوظيفة العامة 4720

 4101 - 3 3 اإلدارة اإلسرتاتيجية يف القطاع العام 4721

4623 
نظم املعلومات اإلدارية واحلكومة 

 االلكرتونية
3 1 2 4101 

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 66 - - 66 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 حسب التخصص لكل ختصص فرعي متطلبات التخصص الفرعي

 135 اجملموع
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 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 -- 1 2 3 العالقات العامة  4624

 4101 - 3 3 اإلدارة املالية العامة 4722

 4101 - 3 3 الرقابة اإلدارية 4820

 4171 - 3 3 مبادئ القانون الدستوري واإلداري 4723

 4101 - 3 3 اإلدارة احمللية واحلكم احمللي 4401

  - 3 3 النظام السياسي الفلسطيو 4522

 4101 - 3 3 إدارة املشاريع يف املؤسسات العامة 4724

 4101 - 3 3 واللواةم احلكوميةإدارة املشرتيات  4725

 ساعة 60إنهاء  3 -- 3 تدريبات عملية يف املؤسسات العامة 4314

 1204 2 1 3 مشروع التخرج 4499

  10 56 66 اجملموع

 

 :. مقررات التخصص الفرعي2

حررد27تتكون من ) مررن ا لررب  يررة أو  ( ساعة معتمدة طتارها الطا لرريت تطرحهررا الكل التخصصررات الفرعيررة ا

 اليت تطرحها الكليات االخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


