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 واإلدارة االستراتيجية القيادة  ماجستير في  تخصص  . 6
 خمرجات التعلم املقصودة: -أواًل 

 مهارات معرفية: 

يرردان،  مررات ذات الصررلة بامل يررد املعلو لررها، وحتد بررارزة وحتلي التعبري عن النظريات القيادية ال

سررلوك  سررية لل يررات األسا سررع للنظر هررم وا مررتالك ف ومن ثم تنظيم ونقد  وتقييم هذه املعلومات، وا

سررية يف  ملررتغريات األسا يررد ا قرردرة علررى حتد يررة كال هررارات حتليل التنظيمي والتغيري، واكتساب م

قررف عرررف  املوا هررا، والت يررات معاجلت هررا وأولو يررة ترابط مررال، وكيف مررات األع فررة يف منظ  إىلاملختل

هررررا،  يررررة مواجهت يررررة وكيف مررررال العامل ئررررة األع شررررأ يف بي كررررن أن تن لرررريت يقم حررررديات ا فرررررص والت ال

باإلضافة إىل  ،واكتساب مهارات لتشخيص مظاهر وأسباب املشكالت يف منظمات األعمال

نرررب  شرررخيص اجلوا يرررت عرررارف ة يف ااإلجياب هرررارات وامل يرررة، وامل فررراءات القياد طررروير الك ألداء، وت

سرررررتاتيجي بف طرررريط اال يرررررادة وإدارة التخ مررررة لق هررررات الالز يرررررة.اواالجتا سرررر عل قررررردور و يكون مب

هررذه  يررق  يررات، وتطب هررذه النظر قررد  يررل ون بررارزة وحتل يررة ال يررات القياد عررن النظر عرربري  خلررريج/ة الت ا

ضررر مرررن الق عرررة  عرررة متنو جلرررة جممو سرررياا معا يرررات يف  فرررة. النظر شررراكل املختل يرررة وامل ايا التنظيم

ظهار فهم واسع للنظريات األساسية للسلوك التنظيمي والتغيري، إيكون مبقدور اخلريج/ة وس

 وتطبيق هذه النظريات يف أي إتار تنظيمي اخر.

 املهارات العقلية والذهنية:

لرررك  فرررة، وذ مررري املختل حرررث العل سررراليب الب سرررتخدام أ هرررارات يف ا يرررة امل لرررول تنم جيررراد احل إل

قررررار و خترررراذ ال يرررة ا جرررره عمل لررريت توا شررركالت ا هررررارات يف  اإلدارةللم يرررة امل سرررررتاتيجية، وتنم اال

لررول  جيرراد ح يررة إل يررات العلم سررتخدام النظر يررة إا كررذلك تنم فررة،  مررل املختل ظررروف الع يررة يف  دار

سررتخدام  هررارات ا يررة م فررة، وتنم ظررروف املختل قرررارات يف ال خترراذ  يررب وا يررل والرتك هررارات التحل م

 االسرتاتيجية. اإلدارةتقنيات احلاسوبية للمساعدة يف اختاذ القرارات وال

 املهارات املنقولة: 

مررررة  قررررات احلكو يررررا يف تطبي سررررتخدام التكنلوج جمررررال ا صررررر يف  طررررورات الع بررررة ت مواك

يررة طرروير اإللكرتون لررى ت قرردرة ع يررادة ال حررد، ز يررق الوا برررول الفر مرراعي  مررل اجل فررة الع يررة ثقا ، وتنم

داعي يف دراسة وحتليل املشكالت اليت تواجه املنظمة بأساليب علمية، التفكري النقدي واالب

 وتوظيف املعارف يف حتليل السياسات العامة وتقيميها.
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 :األدائية السلوكيةاملهارات العملية/ 

لررب سرربها الطا لرريت سيكت عررارف ا مررات وامل يررق املعلو يررف وتطب ضررايا  ة/توظ جلررة ق  اإلدارةملعا

عرراملني تعكررس  ةاالسرتاتيجي لرردى ال والقيادة، متكنه من تنمية جمموعة من املهارات القيادية 

مررل،  لررتفكري يف الع يررذ وا مررن جهررة، وتنف ضررح  يررة مسررتقبلها بشرركل أو سرراعد املؤسسررة علررى رؤ ت

يررادة واخترراذ  قرردرة علررى الق قرارات سليمة متصلة بالعمل الفعال يف املؤسسة من جهة اخرى، وال

مررر مرررات األع قررررارات يف منظ صررريةال يررراتهم الشخ سررربة يف ح فرررة املكت يرررق املعر ضرررا  ال، وتطب ، أي

هررا  مبررا في سرربة  عررارف املكت لرروم وامل برردع، وتوظيررف الع قرردي وامل لررتفكري الن طرروير ا والسعي حنررو ت

  األساليب الكمية يف حل املشكالت اليت تواجهها املنظمات.

  االتصال التفاعلية:مهارات 

مررع اآلخررر قرردرة اكتساب مهارات التفاعل واالتصررال  لررألداء األفضررل، وال يررزهم  ين، وحتف

عررال لضررمان التواصررل  يررات االتصررال الف على االمت ال مبهاراتهم املكتسبة كقررادة، وتصررميم آل

خررالل  مررن  مررة إالسليم مع الدوائر الداخلية واخلارجيررة  نرروات االتصررال املالئ شرراء ق مررع  والفاعلررةن

 الدوائر املختصة.

 االجتاهات والقيم والبعد األخالقي:

بشرركل واضررح،  املؤسسةتساب مسات ومهارات قيادية فعالة متكنه من تطوير رؤية اك

يررادة  مررع احمللرري، وق بررني املؤسسررة واجملت سررلوك األخالقرري  لررة، وال قررة املتباد مع تعزيز العالقة وال 

فرر يررة، ومعر معمقررة  ةفرا العمل، وبناء اجملتمع، وتعميق رؤية ذات جذور متينة يف القيم األخالق

مررل لقيم املهنة  نرروع، والع شررفافية، والت هررا كال وأخالقياتها وسلوكاتها، اليت ينبغي أن يتحلى ب

 بداع واالبتكار، واملرونة والتكيف.برول الفريق، والريادة وقبول املخاترة، واإل

 

 :سوق العمل -ثانيًا 

كررن  سررتويات أمي ظررائف يف امل مررن الو يررد  نررامج العد هررذا الرب جيررو  شررغل خر يررن ي ة اإلدار

 العليا والوسطى والتنفيذية لدى اجلهات اآلتية:

 واخلاصة.دوائر االحباث والدراسات يف املؤسسات احلكومية واألهلية  .1

يررة .2 ئررر اخلرردمات التعليم صررحية ،دوا يررة ،واالجتماعيررة ،وال يررة  ،واألمن يف املؤسسررات املركز

 ومراكز احملافظات.

 اخلاص.قطاع المنظمات  .3

 دوائر املوارد البشرية يف املؤسسات وا.يئات احلكومية واألهلية واخلاصة. .4

 مؤسسات أخرى. .5
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 :االسرتاتيجية اإلدارةمتطلبات ختصص القيادة و

يررادة و تتكون مواد  سرراعة 36مررن )االسرررتاتيجية  اإلدارةخطة برنامج املاجسررتري ختصررص الق  )

 موزعة كما يلي: ،معتمدة

 

 مسار الرسالة:

 وفيما يأتي جداول باملساقات املقررة:

 : جبارية المساقات اإل 

 ساعة معتمدة( باإلضافة إىل مساا الرسالة، كاآلتي: 21) جباريةاملساقات اإل

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - 1 2 3 ةاإلداريمناهج البحث العلمي يف العلوم  6204

 - - 3 3 إدارة السلوك التنظيمي 6209

 - - 3 3 ة املتقدمة: املفاهيم والنظرياتاإلداريالقيادة  6250

 - 1 2 3 االسرتاتيجية: مدخل نظري وتطبيقي اإلدارة 6257

 - - 3 3 مناذج عاملية يف القيادة الناجحة 6264

6265 
بناء اخلطط االسرتاتيجية يف املؤسسات: 

 مدخل تطبيقي
3 1 2 6257 

 - - 3 3 أخالقيات القيادة 6266

  4 17 21 اجملموع

 

 

 الرقم

 مسار الرسالة مسار االمتحان الشامل

 الساعات املعتمدة املتطلب الساعات املعتمدة املتطلب

 21 إجباريةمساقات  24 إجباريةمساقات  1

 9 مساقات اختيارية 9 مساقات اختيارية 2

 6 الرسالة  3 حلقة حبث 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 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 ة يف املؤسساتاإلداريالرقابة  6217

 - - 3 3 والتميزإدارة اجلودة  6228

 - 1 2 3 تنمية املهارات القيادية 6252

6268 
نظم املعلومات ودورها يف التخطيط 

 االسرتاتيجي
3 2 1 - 

 - - 3 3 اختاذ القرار: مدخل قانوني 6269

 - - 3 3 املوازنات وتنمية املوارد 6270

 - - 3 3 القيادة والنوع االجتماعي 6272

 - - 3 3 إدارة الصراع والتفاوضالقيادة ودورها يف  6274

 - - 3 3 إدارة املنظمات الدولية 6275

 - - 3 3 قيادة التغيري التنظيمي 6277

 - - 3 3 ة: مدخل للقيادة الناجحةاإلدارياالتصاالت  6278

 - - 3 3 التخطيط املالي االسرتاتيجي 6280

 - - 3 3 القيادة األمنية 6281

 - - 3 3 االسرتاتيجياملدير  6282

 - - 3 3 اسرتاتيجيات التسويق 6284

 الرسالة: 

 ر ال  ملماج تيرم وملنجاح في ممت ان مناقشتها.  إعدمد

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 3 - 3 (1الرسالة ) 6298
 18، انهاء 6204

 معتمدةساعة 

 6298 3 - 3 (2الرسالة ) 6299

  6 - 6 اجملموع
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 مسار االمتحان الشامل:

 : جبارية المساقات اإل 

 ساعة معتمدة( باإلضافة إىل االمتحان الشامل، كاآلتي: 27) جباريةاملساقات اإل

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - 1 2 3 ةاإلداريمناهج البحث العلمي يف العلوم  6204

 - - 3 3 إدارة السلوك التنظيمي 6209

 - - 3 3 إدارة اجلودة والتميز 6228

 - - 3 3 ة املتقدمة: املفاهيم والنظرياتاإلداريالقيادة  6250

 - 1 2 3 تنمية املهارات القيادية 6252

 - 1 2 3 االسرتاتيجية: مدخل نظري وتطبيقي اإلدارة 6257

 6204 3 - 3 مشروع حبث 6260

 - - 3 3 مناذج عاملية يف القيادة الناجحة 6264

 - - 3 3 أخالقيات القيادة 6266

  6 21 27 اجملموع

 

 المساقات االختيارية: 

 ( ساعات معتمدة من بني املساقات اآلتية: 6يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 ة يف املؤسساتاإلداريالرقابة  6217

6268 
نظم املعلومات ودورها يف التخطيط 

 االسرتاتيجي
3 2 1 - 

 - - 3 3 اختاذ القرار: مدخل قانوني 6269

 - - 3 3 املوازنات وتنمية املوارد 6270

 - - 3 3 القيادة والنوع االجتماعي 6272

 - - 3 3 القيادة ودورها يف إدارة الصراع والتفاوض 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 قيادة التغيري التنظيمي 6277

 - - 3 3 ة: مدخل للقيادة الناجحةاإلدارياالتصاالت  6278

 - - 3 3 التخطيط املالي االسرتاتيجي 6280

 - - 3 3 القيادة األمنية 6281

 - - 3 3 املدير االسرتاتيجي 6282

 - - 3 3 اسرتاتيجيات التسويق 6284

 

 :  االمتحان الشامل 
 

واالختيارية  جباريةمسار االمتحان الشامل بعد اجتياز املتطلبات اإل ة يفيتوجب على الطالب/

ويف الدرجة، منحة  لنتائجهساعة معتمدة، أن يتقدم المتحان شامل يتقرر وفقا ( 36)بواقع 

حال عدم يف االمتحان يعطى فرصة ثانية فقط، وة من اجتياز الطالب/ يتمكنحال ل 

 اإلدارةو يف القيادةالعالي دبلوم الشهادة  مينحبنجال  يةللمرة ال ان اجتيازه لالمتحان الشامل

 االسرتاتيجية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


