وصف مقررات برنامج الماجستير في ادارة الموارد البشرية:
 6910منائج البحث العلمي  3 Research Methodologiesساعات
معتمدة  9نظري 1 +عملي)
متطلب سابق ال يوجد
يهدف املساا إىل إكساب الطلبة مهارة إعداد وتصميم البحوث العلمية الوصفية والتحليلية
والتجريبية يف جمال اإلدارة وخباصة إدارة املوارد البشرية ,حيث يصف املساا مفهوم البحث
العلمي وفلسفاته ومناهجه املختلفة وترا وأساليب تنميتها يف جمال العلوم االجتماعية مبا
ميكّن الطلبة من حل املشكالت اليت تواجه املنظمات العامة واخلاصة باألسلوب الكمي
والنوعي .كما يتناول املساا وبأسلوب نظري وتطبيقي معمق العناصر املختلفة للبحث العلمي
بدءا من صياغة مشكلة البحث ،وحتديد أساليب املعاينة وأدوات عع البيانات وحتليلها
وتصميم البحث وإعداد اخلطة البحثية وكتابة تقرير البحث وتقوميه .كما يربة املساا
القضايا واملشكالت املعاصرة يف البحث العلمي يف جمال العلوم اإلدارية واالجتماعية
وكيفية التعامل معها ,كما يتطرا إىل أدوات التحليل اإلحصائي والقياسي لبيانات البحث
العلمي واألساليب احملوسبة اخلاصة بتحليل البيانات ،واليت تتوافق وتتالءم مع املوضوعات
البحثية يف جمال إدارة املوارد البشرية .ومن هذال الربامج spss, e-views, smart pls

 6531اإل:ارة اإلسرتاتيجي للموار :البشري

Strategic Human

 Resources Managementساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق ال يوجد
يتضمن املساا مفهوم إدارة املوارد البشرية من منظور اسرتاتيجي ,ويتم ذلك من خالل بيان
دور وأهمية إدارة املوارد البشرية يف إتار اإلسرتاتيجية الكلية للمنظمة ,والية إعداد اخلطط
االسرتاتيجة للموارد البشرية يف املنظمات ,وبيان مفهوم إدارة املوارد البشرية وجماالتها
وتوضيح وظائفها األساسية كالتخطيط للموارد البشرية واستقطابها وتعيينها وتوصيف
وتصنيف الوظائف وتدريب وتنمية املوظفني وتقييم أداء العاملني ,وإدارة التعويضات ،وذلك
لفتح اجملال لدراسة هذال الوظائف بشكل منفصل ومعمق يف مساقات متقدمة للربنامج.
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من هذا املساا هو أن نوفر للطالب فهم االرتبا

وبالتالي ،فإن الغر

بني إدارة املوارد

البشرية واإلسرتاتيجية املؤسسية ،وأهمية إدارة املوارد البشرية يف حتسني أداء الشركات.

 6531التفكس التصميمي ملختصي املوار :البشري

Design Thinking in

 3 HRMساعات معتمدة  1نظري  9+عملي)
متطلب سابق 6910
يهدف هذا املقرر الرتكيز على الفوائد املثبتة للتفكري التصميمي يف جمال املوارد البشرية .و
يستهدف بالدرجة األوىل املدراء يف اإلدارة الوسطى والعليا .ويتميّز باجلمع بني :التعاتف مع
ظروف مشكلة ما ،واإلبداعِ يف توليد رؤىً وحلول منطقية اا ،ويف حتليل وتكييف هذال
احللول تبعا لظروف املشكلة .ويف الوقت الذي صار فيه مصطلح التفكري التصميمي جزءا
من

املفردات

الشّائعة

يف

التصميم

املعاصر

والتطبيق

ااندسي،

ويف

جمالَي األعمال واإلدارة أيضا ،فإنّ استخدامةه الواسع يف وصف منط معيّن من التفكري
التطبيقي اإلبداعي ،يتزايد تأثريُال على ثقافة القرن احلادي والعشرين ،يف طتلَف فروع
املعرفة .ومن هذال الناحية ،فهو يشبه نُظُم التفكري يف حتديد منهج معيّن لفهم املشاكل
وحلّها .وحاليا ،هناك توجّه ءو توعية املصمّمني وغريهم من املهنيني بالتفكري التصميمي،
عن تريق تدريس التفكري التصميمي يف التعليم العالي ،وذلك من منطلق أنّ معرفةَ العمليات
والطّرائق اليت يستخدمها املصممون يف التصميم ،وفهمة كيفيّة تعامل املصمّمني مع
املشاكل عند

اولة حلّها ،سيعزّة قدرةَ األفراد واملؤسسات التجارية على التوصّل إىل

عملياتهم االبتكارية وتنشيطها ،للرقيّ باالبتكار إىل مستوى أعلى ،وهناك أمل يف خلق
ي يف االقتصاد العاملي احلالي.
تقدّم تنافس ّ

6539

إ:ارة

االستقطاب

جاالختيار

جالتعية

Management

 3 Recruitmentساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق ال يوجد
يبحث هذا املساا يف مفهوم االستقطاب وأهميته ومصادرال الداخلية واخلارجية وكيفية
االختيار وخطواته وإجراءاته األساسية باإلضافة إىل دراسة االختيار كنظام ومسؤولية قرار
االختيار يف املنظمات ،وكذلك االجتاهات واألساليب احلديثة يف عملية االستقطاب واملعايري
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العاملية يف التوظيف واالختيار والتعيني وذلك من واقع عمل املنظمات املتميزة اليت حققت
درجة عالية من االستقطاب ,كما يتناول املساا القواعد اليت حتكم ومتيز كل من االختيار
والتعيني من منظمة ألخرى ،وسيتم الرتكيز على استخدام التكنولوجيات املتخصصة مثل
شبكات التواصل يف جمال اخلربات والكفاءات والتوظيف مثل  LinkedInوالتطبيقات
املختلفة احلديثة .

 6533إ:ارة التدريب جالتطوير

Training & Development

 3 Managementساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق ال يوجد
ينطلق هذا املساا على افرتا

أن املوظفني هم أهم األصول يف أي مؤسسة ،وبالتالي فإن

االستثمار يف التدريب والتطوير الفعال يساعد يف حتقيق األربال عن تريق املساهمة يف
حتسينات األداء واإلنتاجية .حيث يتناول املساا مفهوم التدريب وما خيتلط به من مصطلحات
أخرى ومن ثم يتناول كيفية مالئمة التدريب والتطوير يف السياا األوسع نطاقًا إلدارة املوارد
البشرية ،وكيفية معاجلة العناصر األساسية للتدريب مبا يف ذلك حتليل احتياجات املوظفني
التدريبية والتعليمية ،وتصميم برامج تدريبية فعالة وتقدميها وإدارتها ،وحتديد بدائل التدريب
والعناصر املكملة له ،وتقييم فاعلية عمليات تدريب املوظفني وتطويرهم .كما يركز
املساا على األساليب احلديثة يف التدريب االَلكرتوني واليت تقوم على استخدام
التكنولوجيا والتدريب عن بعد واألنشطة املتزامنة وغري املتزامنة يف تنفيذ التدريب عرب
االنرتنت.
 6530نظم معلومات املوار :البشري Human Resources Information

 3 Systemsساعات معتمدة  9نظري  1 +عملي)
متطلب سابق ال يوجد
يتضمن املساا بيان مفهوم نظرية النظم ونظم معلومات املوارد البشرية وإيضال أهميتها
وايضال األنظمة الفرعية اليت تشكل نظام املوارد البشرية ،وبيان كيفية حتقيق نظم
معلومات املوارد البشرية والتكامل والتنسيق بني طتلف نشاتات أنظمة املوارد البشرية،
وكيفية مساهمتها يف حتقيق التكامل بني إدارة املوارد البشرية واألنظمة واإلدارات
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املختلفة ،ويتم تزويد الطالب مبفهوم كيفية تطبيق نظم معلومات املوارد البشرية لدعم
اسرتاتيجية املؤسسة وةيادة اإلنتاجية والكفاءة واملرونة واألداء .ويتم استخدام برجميات مثل
 Microsoft Visioلتصميم العمليات وإجراءات العمل للموارد البشرية مع حتديد
املسؤوليات وكيفية رسم ااياكل التنظيمية داخل املنظمة وتزويد الطالب مبهارة عر
املعلومات والتقارير.

 6535تطبيقات تقني يف املوار :البشري

Computer Applications in

 3 HRMساعات معتمدة  3عملي)
متطلب سابق 6530
يقدم هذا املقرر الربجميات املستخدمة يف إدارة املوارد البشرية ،وكيف ميكن
للتكنولوجيات اجلديدة أن تساهم بشكل كبري يف الكفاءات يف إدارة رأس املال البشري
للشركة وذلك من خالل استخدام برجميات طتلفة مثل  Orange HRإلدارة املوارد
البشرية داخل املنظمة .ويقدم هذا املساا للطالب املبادئ التطبيقية لتحليل البيانات
واستخدامها يف جمال املوارد البشرية يف املؤسسات ،حيث حتقق للطالب القدرة على تفسري
البيانات لدعم اختاذ القرار لإلدارة الوسطى والعليا يف ومواجهة التحديات عند العمل حيث
سيتمكن الطالب من االستفادة من امليزات القوية لربنامج Excelوبرنامج Microsoft
 Power BIلتحويل البيانات من مصادر طتلفة اىل معلومات مفيدة ملتخذي القراراليت تتيح
أدوات للتدقيق والتحليل وعر

البيانات واعداد تقارير دقيقة.

 6536نظام العمل جالعماا يف فلسطة Legal Environment of HRM

 3 in Palestineساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق ال يوجد
يهدف هذا املقرر بشكل رئيسي إىل تعريف الطالب باملبادئ واملفاهيم األساسية لنظم العمل
والتأمينات يف فلسطني ،وفهم اجلوانب القانونية املتعلقة باملوارد البشرية ،واإلملام باللوائح
والقوانني والتشريعات اخلاصة بنظم العمل و التأمينات بفلسطني ،ومعرفة مهام واختصاصات
األجهزة احلكومية يف اإلشراف و الرقابة على العمال واملوظفني الفلسطينيني ،ويتناول املقرر
بالدراسة والتحليل القواعد و اخلصائص العامة لقانون العمل والفئات اخلاضعة له والتزامات
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وحقوا العامل وصاحب العمل ،مفاهيم وخصائص وقواعد عقود العمل وأنواعها ومناذجها،
نظم التأمني ،املفاهيم ،األنواع ،اخلصائص والقواعد العامة ،املناةعات العمالية أسبابها
وترا عاجلها

 6537مهارات االتصاالت اإل:اري

احلديث

Communication

 3 Management Skillsساعات معتمدة 9نظري  1 +عملي)
متطلب سابق ال يوجد
هدف هذا املقرر إىل التعريف مبفاهيم وأساسيات عملية أالتصال الفعال وعناصرها وأنواعها
و وسائلها و مهاراتها ،ومعوقات االتصال الفعال وترا معاجلتها ،و تطوير وتنمية مهارات
االتصال املطلوبة لرداء الفعال يف بيئة األعمال ،االتصال الشفوي ،االتصال املكتوب،
االتصال الفردي ،االتصال اجلماعي (... ،وذلك من خالل اجلمع بني النظريات واملبادئ اليت
حتكم عملية االتصال الفعال والتطبيقات العملية ،كما يشمل هذا املقرر تطبيقات عملية
إدارية على آليات االتصال الفعال وفنونه ومهاراته من خالل جمموعة من التمارين واحلاالت
العملية والعرو

احلية باستخدام برجميات وتطبيقات حاسوبية لالرشفة االلكرتونية مثل

( )Microsoft Outlookو ( )Google driveوغريها.
 9342إ:ارة التفاجض جحل النداعات التنظيمي Business Negotiation

 3 & Organizational Conflict Managementساعات معتمدة 3
نظري)
متطلب سابق ال يوجد
يستكشف هذا املساا تبيعة النزاعات الشائعة يف احلياة الشخصية واملؤسسية ،وهي
تفحص التقنيات املتنوعة يف التعامل مع النزاعات ،مع التأكيد على االسرتاتيجيات والنُهج
املختلفة املستخدمة يف املفاوضات التنافسية والتعاونية .وسيتناول هذا املساا أمنا

إدارة

النزاعات واملفاوضني الفاعلني وغري الفاعلني ،والتخطيط للمفاوضات ،واستخدام الوسائل
املضادة للمساومة وإدارة عملية التفاو

داخل اجملموعات وبينها وجتنب أخطاء التفاو

واستخدام القوة والتأثري والتعامل مع مفاوضات األتراف الثالثة وفهم اختالفات النوع
والتفاو

عرب الثقافات املختلفة واحلل البديل للنزاعات (الوساتة والتحكيم)
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 6539تطبيقات إحصائي

حموسب

Computerized Statistical

 3 Applicationsساعات معتمدة  1نظري  9 +عملي)
متطلب سابق 6535 6910
يهدف هذا املساا إىل متكني الطالب من استخدام علم اإلحصاء والتطبيقات العملية
اخلاصة به يف تشخيص الظواهر االجتماعية وكشف العالقات املتداخلة بني الظواهر

ل

البحث ،وةيادة قدرات الطالب التحليلية ،حيث يطرل املساا املفاهيم األساسية املرتبطة بعلم
اإلحصاء والبيانات ووظائفه وجماالت تطبيقه ،كما يتطرا املساا للحديث عن ترا
استخدام البيانات املتاحة يف وصف الظاهرة أو الظواهر

ل الدراسة ،وكيفية تطبيق

الطرا اإلحصائية والتحليلية يف جمال التخصص باستخدام الربجميات التحليلية القياسية

واإلحصائية مثل لغة  SP SSو Rو. Power PI
 6501إ:ارة السلوك اإلنساني يف العمل

Human Behavior at work

 3 Management ofساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 6531
يهدف هذا املقرر بشكل رئيسي إىل تعريف الطالب مبفاهيم ونظريات السلوك االنساني يف
العمل ،حبيث يتضمن مفهوم تصميم املنظمات ،والرتكيز على اجلوانب النظرية والتطبيقية
يف السلوك االنساني يف العمل وةيادة إملامه بأهم العوامل املؤثرة يف سلوكيات األفراد داخل
املنظمات ،و تعزيز قدراته ومهاراته على التنبؤ بهذال السلوكيات مبا ميكنه من التعامل معها
و ت وجيهها لتحسني مستوى األداء الفردي والتحكم بها وتوظيفها مبا خيدم األهداف العامة
للمنظمات ،ويتناول املقرر مفاهيم السلوك االنساني يف العمل ،أهمية دراسة السلوك
االنساني يف العمل ،التطور النظري لدراسة السلوك االنساني ،العوامل املؤثرة يف السلوك
االنساني يف العمل  ،الشخصية واالجتاهات والقيم ،اإلدراك ،التعلم ،الدافعية واحلوافز،
السلوك اجلماعي وعاعات العمل ،القيادة واالتصال وحتسني جودة القرارات اإلدارية،
ضغو العمل ،الصراع التنظيمي والتفاو  ،ثقافة وأخالقيات املنظمة واإلبداع التنظيمي،
تطبيقات عن االجتاهات احلديثة يف جمال السلوك اإلنساني يف العمل.
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 6501العالقات العمالي جأخالقيات العمل

Business Ethics and

 3 Labor Relationsساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق ال يوجد
يتضمن املساا مفهوم وأهمية إدارة العالقات العمالية واملتضمن تعريفا مبفهوم السلوك
األخالقي يف العمل وأهميته ،وتوضيح العوامل املرتبطة بأخالقيات العمل يف وظائف إدارة
املوارد البشرية وحقوا العاملني واملعاملة العادلة يف املنظمة ,واحملافظة على خصوصية
العاملني .ويتم حتقيق هذال األهداف واملضامني من خالل مناقشة العديد من احلاالت الدراسية
اليت تهدف إىل إبراة اجلوانب التطبيقية اذا املساا .ويوفر هذا املساا إتار عمل ميكن من
خالله التوصل إىل حلول فيما يتعلق بالعالقات املتبادلة واملعقدة بني العمال .وسيوفر للطالب
أفضل األدوات املتاحة ملديري املوارد البشرية من أجل وضع السياسات واإلجراءات والتقنيات
اليت تُسهم يف إجياد مناخ للموظفني يفضي إىل حتقيق التعاون واأللفة والثقة .توفر املادة عدد
من أنظمة املشاركة اخلاصة باملوظفني والتضمني مبا يف ذلك االتصاالت التناةلية
واالتصاالت التصاعدية وحل املشكالت واملشاركة يف املهام .وباإلضافة إىل ذلك ،ستوفر
هذال املادة للطالب حتليل للقوانني واللوائح التنظيمية اليت تؤثر على وظائف املوارد البشرية
ومنها عقود التوظيف وتكافؤ فرص العمل .ويتم التأكيد على تطبيق قوانني العمل من أجل
إعداد برامج تُمكِّن املؤسسات من حتقيق الريادة يف تلبية االحتياجات املؤسسية واحتياجات
القوى العاملة ومتطلباتها مع الرتكيز على حل نزاعات القوى العاملة ،مما يسهم يف احلول
دون وجود نزاعات قضائية وتطبيق ممارسات سياسات املوظفني وإدارتها مبا يتوافق مع
القانون

 6509نظري املنظم

 3 Organizational Theoryساعات معتمدة 3

نظري)
متطلب سابق ال يوجد
يتضمن املساا املفاهيم األساسية لنظرية املنظمة ،وأهدافها ،والنماذج التقليدية واحلديثة يف
نظرية املنظمة ،وحتليل مكونات ومداخل تصميمها ،واملبادئ اليت تقوم عليها ،وقياس األداء
التنظيمي ،وحتديد مفهوم بيئة املنظمة ومكوناتها وأنواعها ،واءدار املنظمة وتطويرها
وتقنيات البقاء ،وثقافة اجلودة ،وبناء وتصميم ااياكل التنظيمية ،والتحديات األساسية

615

للتصميم التنظيمي ،وةيادة فعالية املنظمة من خالل نظم املعلومات اإلدارية ،وعالقة املنظمة
مع بيئتها ،والعالقات الدولية ،والصراع التنظيمي ،والتجديد ،والتغيري والتطوير التنظيمي
يف القرن الواحد والعشرين.

 3 International HRMساعات

 6503إ:ارة املوار :البشري الدجلي
معتمدة  3نظري)
متطلب سابق ال يوجد

توفر هذال املادة مقدمة واضحة لنموذج معتمد على البحث إلدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية
يف شركة متعددة اجلنسيات .ويتم إلقاء الضوء على االجتاهات البحثية والتحديات املستقبلية
يف جمال إدارة املوارد البشرية العاملية مبا يف ذلك التحالفات الدولية واملشاريع الصغرية
واملتوسطة ،وهو ما يسهم يف استكشاف حتديات املوارد البشرية املعقدة املتأصلة يف تلك
التحالفات إضافة إىل االستدماج املتزايد للمشاريع الصغرية واملتوسطة .ويتضمن املساا
كذلك القضايا املرتبطة باختالف احلضارات بني الدول وأثرها على وظائف املوارد البشرية
كاالختيار واالستقطاب والتدريب والتعويض وتقييم األداء ،حبيث يستطيع الطالب التمييز
بني وظائف إدارة املوارد البشرية على املستوى احمللي واملستوى العاملي يف ظل انتشار
الشركات العابرة للحدود واملتعددة اجلنسيات.

 6500إ:ارة اجلو:ة الشامل

للموار :البشري

TQM for Human

 3 Resourcesساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق ال يوجد
يتضمن املساا وصفا للجودة الشاملة ومفاهيمها ونظرياتها وتطبيقاتها على املوارد البشرية يف
املنظمة ،حبيث تصبح القرارات املرتبطة بإدارة املوارد البشرية موافقة ملعايري اجلودة العاملية.
ويتحقق هذال اادف من خالل مناقشة احلاالت الدراسية اليت تربط بني اجلودة الشاملة
واملمارسات املتعلقة بإدارة املوارد البشرية يف املنظمة.

 6505إ:ارة التغيس جالتطوير

Organizational Change and

 3 Developmentساعات معتمدة  3نظري)
616

متطلب سابق ال يوجد
يقدم املساا استعرا

شامل للمكونات األساسية للتطوير التنظيمي والتغيري ،وحاالت

دراسية وكيفية حتليلها لتجسري الفجوة بني النظرية والتطبيق .كما يزود املساا الطلبة
باملهارات واملعارف اخلاصة بالتقنيات واملداخل واالسرتاتيجيات ذات العالقة مبادة املساا،
الرتكيز على الطرا واألساليب يف التعامل مع قيادة التغيري من خالل مناذج التعلم .كما
يركز املساا على تعلم الطلبة أساليب تنفيذ برامج التغيري يف منظماتهم مستقبال ،ويتعر
املساا كذلك إىل موضوعات ذات عالقة مثل إدارة الصراع واسرتاتيجيات التفاو .

 6506قضايا معاصرة يف إ:ارة املوار :البشري

Contemporary Issues

 3 in HRMساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق ال يوجد
يتضمن املساا آخر املستجدات والنظريات يف إدارة املوارد البشرية ،حبيث يبقى الطالب على
اتالع مستمر على التطورات املرتبطة يف العاملية ،واخلصخصة ،والريادة ،وغريها من
املواضيع اجلديدة .ويتم حتقيق هذال األهداف واملضامني من خالل مناقشة العديد من احلاالت
الدراسية اليت تهدف إىل إبراة اجلوانب التطبيقية اذال املستجدات.

 6559رسال  )1رسال  )9إجباري) ))6558 Thesis (1) Thesis (2
 3ساعات معتمدة  3عملي)/لكل منها
متطلب سابق 6558/6910
يهدف هذا املساا إىل متكني الطالب من توظيف مناهج البحث العلمي يف تناول املشكالت
البحثية املستجدة يف حقل إدارة املوارد البشرية ,حيث يقوم الطالب بإعداد مقرتل حبثي
لتقدميه للجنة ،الربنامج للمصادقة عليه ،وحيصل على تغذية راجعة من اللجنة ويقوم الطالب
حتت إشراف احد األساتذة املتخصصني بإجراء رسالة ماجستري ملشكلة معينة ومعمقة يف
جمال إدارة املوارد البشرية  ،ويتم مناقشتها بصورة علنية بعد االنتهاء من إعدادها
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جصف مقررات برنامج املاجستس يف اخلدم االجتماعي
املقررات االجباري
 6691اإلحصاء االجتماعي  )3ساعات معتمدة
يهدف هذال املقرر إىل تعريف الطالب بدور اإلحصاء يف احلياة وأهميته فيها ،ويعطيه فكرال عن
بعض تطبيقات هذا العلم املهم الذي أصبح من الضروري استخدامه يف عيع مناحي احلياة،
كما يعرف الطالب بالطرا املتبعة يف البحوث العلمية وأثر اإلحصاء يف هذال البحوث وعالقتها
بالبحث العلمي ،ويتوقع من الطالب حتديد الفرا بني اإلحصاء الوصفي الذي يستعمل يف عع
البيانات وتنظيمها وعرضها وحساب بعض املقاييس البسيطة منها .وبني اإلحصاء
االستنتاجي(االستداللي) الذي يعتمد الطرا اإلحصائية املتقدمة ،ومساعدة الطالب يف التعرف
على العالقة بني الظواهر احلياتية املختلفة ،وتوضيح العالقة بني املتغريات الكمية.

 6691منائج البحث يف اخلدم االجتماعي

 )3ساعات معتمدة

يهدف هذا املقرر اىل تعريف الطالب بطرا تصميم حبث اجتماعي ميداني ،وذلك من خالل
الدراسة النظرية والعلمية لكل خطوة من خطوات تصميم البحث العلمي االجتماعي ويتوقع من
الطالب أن يكون قادراً على حتديد مشكلة البحث،أهميته ،أهدافه ،حتديد البحوث
والدراسات السابقة ،حتديد املفاهيم واملصطلحات العلمية  ،صياغة الفرضيات ،حتديد منهجية
البحث (.من حيث املنهج والطريقة واألداة اليت ستعتمد يف البحث) ،كذلك اجملتمع األصلي
للبحث وعينته ،كما يتم تعريف الطالب بكيفية تصميم وإعداد استمارة البحث االجتماعي
امليداني،إضافة إىل مساعدة الطالب يف التمييز بني البحث االجتماعي الكمي والكيفي
وخطوات تصميم البحث االجتماعي الكيفي والكمي واملقارنة بينهما.

 6699مهارات متقدم يف اخلدم االجتماعي

 )3ساعات معتمدة

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بأهم املهارات األساسية الالةمة ملمارسة مهنة اخلدمة
االجتماعية وأهمية هذال املهارات يف مساعدة األخصائي االجتماعي يف حتقيق األهداف اليت
ي سعى للوصول إليه فيتوقع من خريج هذال التخصص أن يكون ملمًا باملهارات األساسية التالية
مهارة اإلنصات واالستماع الواعي وااادف .مهارة استخراج املعلومات وعع احلقائق ذات الصلة
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باملشكلة بهدف إعداد التاريخ االجتماعي والقيام بعملييت التشخيص وكتابة التقرير .مهارة
ت كوين العالقة املهنية مع العمالء واحملافظة عليها .مهارة مالحظة السلوك اللفظي وغري
اللفظي .مهارة استخدام ترا العالج ونظريات الشخصية ومناهج التشخيص .مهارة التحدث يف
املوضوعات العاتفية وتوفري الدعم واملعونة النفسية والتعاتف .مهارة إشراك العمالء يف اجلهود
العالجية وكسب ثقتهم .مهارة ابتكار احللول ملواجهة حاجات العمالء وحل مشكالتهم .مهارة
التحدث والكتابة بوضول ،والقدرة على تعليم اآلخرين واالستفادة منهم .مهارة إدارة املقابلة

 6693نظريات املمارس يف اخلدم االجتماعي  3ساعات معتمدة
ةيهدف هذال املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة الشاملة عن النظريات املختارة ملمارسة مهنة
اخلدمة االجتماعية مع األفراد والعائالت ،مع االهتمام بالنظريات املختلفة اليت تقوم وتستند
إليها مهنة اخلدمة االجتماعية مثل ( نظرية العالج النفسي االجتماعي ،النظرية السلوكية،
النظرية البنائية ،النظرية التحليلية ،نظرية الدور ،النظرية اإلنسانية ،نظرية األنساا) وغريها
من النظريات .وعند تناول كل نظرية من هذال النظريات سيتم الرتكيز على عدة جوانب
أهمها ،اخللفية التارخيية اذال النظرية ،ويتوقع من الطالب أن يكون قادراً على إبرة مفاهيم
النظرية وإتارها الفكري ،وعالقتها بالنظريات األخرى ،واألهداف واملبادئ العالجية اليت
تقوم عليها كل نظرية ،واملناهج والطرا املتبعة لتحقيقها .باإلضافة إىل حث الطلبة على تبي
فكرة العالج الشمولي من جهة ،والتوجيه االنتقائي من جهة أخرى مبا يتماشى مع حاجات
ومشاكل كل منتفع.

 6690التخطي االجتماعي يف اخلدم االجتماعي  )3ساعات معتمدة
يهدف هذا املقرر إىل الرتكيز على ماهية التخطيط االجتماعي وأهدافه ومبادئه وعملياته
وخطواته وكيفية وضع اخلطة ،وعمليات حتديد األولويات ،وأنواع مستويات التخطيط،
ومفهوم السياسة االجتماعية ،وعناصر وركائز السياسة االجتماعية واالجتاهات امللزمة
للسياسة االجتماعية.كما ويركز على عملية التخطيط الشامل يف املؤسسة واجملتمع ،ويشمل
اإلتار النظري اذا النوع من التخطيط ودورال يف التعامل مع املتغريات االجتماعية واالقتصادية
يف اجملتمع ،ويتوقع من الطالب أن يكون قادراً على حتديد مراحل التخطيط الشامل وأبعادال،
مناذجه ،وتقوميه وتطبيقاته والعالقة بني مستوياته سواء كان ذلك

لياً أو إقليمياً أو مشولياً،

مع تطبيق ما سبق على حالة دراسية يف اجملتمع ،باإلضافة إىل إكساب الطلبة املعارف العلمية
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عن عمليات التخطيط االجتماعي ومناذجه .وتزويدالطلبة باملهارات املهنية يف العملية
التخطيطية ،وتطبيقات عمليات التخطيط .ووصف وحتليل نقدي جملاالت رئيسية يف برامج
خدمات الرعاية االجتماعية من منظورات طتلفة.

 6695اخلدم االجتماعي الدجلي  )3ساعات معتمدة
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب باخلدمة االجتماعية الدولية من حيث النشأة ،واألهمية،
واألهداف ،والعوامل اليت ساعدت على ظهور اخلدمة االجتماعية الدولية ،ومن ثم احلاجة إىل
املنظور الدولي للخدمة االجتماعية ،ويتوقع من خريج هذال التخصص أن يكون قادراً على
حتديد أهم القضايا واملشكالت اليت تهتم بها اخلدمة االجتماعية الدولية ،إضافة إىل القيم
واألخالقيات واملبادئ األساسية اليت تعتمد عليها اخلدمة االجتماعية الدولية ،مروراً بيليات
االخنرا يف ممارسة اخلدمة االجتماعية الدولية ،إضافة إىل جماالت العمل يف اخلدمة
.االجتماعية الدولية ،وانتهاءً باخلدمة االجتماعية الدولية بني املمارسة احمللية والعاملية

 6607تدريب ميداني  )3ساعات معتمدة
يهدف التدريب امليداني ( )1يف اخلدمة االجتماعية إىل إعداد تلبة اخلدمة االجتماعية
ميدانياً ،وإكسابهم اخلربات واملهارات من واقع املمارسة امليدانية يف اجملاالت املختلفة يف ضوء
املمارسة العامة ،إضافة إىل حتقيق االستفادة الفعلية من املعلومات النظرية اليت درسها الطلبة يف
ختصصهم وذلك بتطبيقها يف اجملال امليداني كجزء من إعداد الطلبة للعمل يف هذا اجملال بعد
التخرج .وتتضمن خطة التدريب األنشطة اليت جيب أن ميارسها الطلبة على اكتساب املعارف
واخلربات واملهارات الالةمة لتكوين الشخصية املهنية لطلبة اخلدمة االجتماعية وفقاً جملاالت
املمارسة املهنية املتعددة.

 6608الرسال

 )3ساعات معتمدة

يهدف هذا املقرر اىل تزويد الطلبة باملهارات الضرورية لكتابة أحباثهم العلمية وتوظيفهم
ألساسيات البحث العلمي خاصة اجلانب العملي منه ،ويشمل هذا املقرر على أساسيات كتابة
الرسالة العلمية منذ حلظة اختيار موضوع الدراسة ،مروراً بوضع اخلطة البحثية ،وصوال جلمع
املادة العلمية وربطها وحتليلها ،وصوالً إىل تفسري النتائج وتوثيق املادة العلمية ،وكتابة قائمة
املصادر واملراجع بصورتها النهائية .حيث يطلب من الطلبة اختيار احدى املواضيع املرتبطة
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بشكل دقيق يف جمال التخصص ،ويقوم بتطبيق مراحل وخطوات البحث العلمي بشكل عملي
ودقيق حتت اشراف احد االساتذة املتخصصني يف اخلدمة االجتماعية ،ومن ثم يتم عر
الرسالة بصيغتها النهائية على عمادة الدراسات العليا يف اجلامعة بعد موافقة املشرف عليها حتى
يتم مناقشتها بصورة علنية من قبل جلنة احلكم واملناقشة .

املقررات االختياري :
 6696جماالت اخلدم االجتماعي

 )3ساعات معتمدة

يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة األساسية عن بعض امليادين املختارة اليت متارس بها
مهنة اخلدمة االجتماعية بطرقها الثالث ،ومن أهمها امليادين التالية جمال األسرة والطفولة،
واجملال املدرسي ،جمال الشبيبة غري العاملة وغري املتعلمة ،واخلدمة االجتماعية الطبية،
واخلدمة االجتماعية مع املسنني ،واخلدمة االجتماعية مع املدمنني ،واخلدمة االجتماعية
التأهيلية ،واخلدمة االجتماعية العمالية ،واخلدمة االجتماعية الريفية ،كما سيتم الرتكيز يف
هذا املقرر على بعض املشاكل والظواهر الشائعة لدى الفئة املستهدفة ،وأدوار األخصائي
االجتماعي يف ممارسة كل واحدة من هذال اجملاالت ،وأهمية املمارسة املتكاملة لطرا اخلدمة
االجتماعية الثالثة (خدمة الفرد واألسرة،خدمة اجلماعة،وتنظيم اجملتمع) أثناء قيام األخصائي
االجتماعي بتحقيق أدوارال يف كل ميدان من ميادين املمارسة.

 6697العنف األسري قضايا جتدخالت  )3ساعات معتمدة
يهدف هذا املقرر اىل ةيادة معرفة الطلبة بأبرة مظاهر وأشكال العنف األسري السائدة داخل
اجملتمعات  ،من خالل الرتكيز على املنظور النظري املتنوع املتكامل اذال التحديات ،من حيث
األسباب والتأثريات والتدخالت املهنية الالةمة .ويتم الرتكيز على املمارسة املعمقة للطلبة حلل
هذال املشكالت حبيث يكتسب مهارات التدخل املهي يف طتلف املراحل منذ حلظة
االكتشاف وصوال اىل مرحلة اغالا ملف احلالة ،حيث سيقوم الطلبة بتطبيق تلك املهارات يف

كافة املؤسسات اليت تتعامل مع قضايا العنف األسري واملشكالت املشابهة اا .
 6698التنمي االنساني جالفقر  )3ساعات معتمدة
يهدف هذا املقرر اىل مساعدة الطلبة يف التعرف على عمليات التنمية وتأثرياتها املختلفة ،واليت
تهدف لتوسيع القدرات االنسانية واخليارات وحتسني نوعية احلياة ،كما ويفحص هذا املقرر
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العالقات املرتابطة لكافة أبعاد الفقر ،ويشمل هذا املقرر أيضا نقاش قضايا هامة مثل األسس
األخالقية للتنمية ،والعالقات بني أبعاد الفقر والالمساواة ،والقضايا االنسانية الكربى
وعالقتها بالتنمية ،مثل العوملة ،التلوث البيئي ،التجارة الدولية ،ونظم احلماية ،إضافة إىل
ذلك يعر

هذا املقرر املقاييس واملؤشرات املتنوعة للتنمية اإلنسانية والفقر من حيث اسسها

العلمية ،والعالقة بينها ،وكيفية قياسها والنقد املوجه اا.

 6699التدخل يف االزمات جالكوارث  )3ساعات معتمدة
يهدف هذا املقرر يف مساعدة الطلبة يف التعرف على معنى األةمة يف اخلدمة االجتماعية،
والفروا العلمية بني االصطالحات املختلفة ذات الصلة مبصطلح األةمة مثل الطارئة ،واحلدث
الطارئ ،واملعضلة ،واملشكلة .فضالً عن أنواع األةمات املختلفة يف اخلدمة االجتماعية وترا
عالجها .كما ويتناول هذا املقرر توضيح األتر النظرية املستخدمة يف اخلدمة االجتماعية؛
كمدخل األةمة ،وكذلك مراحل منو اإلنسان واألةمات املصاحبة لكل مرحلة ،وترا
تشخيصها ،وأساليب عالجها ،هذا باإلضافة إىل التعرف على أةمة الطفل الفلسطيي بصفة
خاصة ،وكيفية مساعدته على مواجهتها ،والتغلب عليها.

 6631االعاق جالتأئيل  )3ساعات معتمدة
يهدف هذا املقرر اىل تزويد الطالب باملعرفة الشاملة عن املفاهيم املختلفة لإلعاقة وأنواعها
وتصنيفاتها الصحية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية والعقلية .كما ويهدف املقرر اىل تزويد
الطالب بالبصرية والدراية الشاملة عن اآلثار املختلفة لإلعاقة على الفرد وأسرته واجملتمع،
وكيفية تقويم وتشخيص تلك االثار .ويتمركز املقرر أيضا يف توضيح ماهية التأهيل
والتوجيهات املختلفة ءو التأهيل ،مع الرتكيز على مفهوم التأهيل الشامل من الناحية الطبية
واالقتصادية واملهنية والرتبوية واالجتماعية والنفسية لذوي اإلعاقة ،ودور األخصائي االجتماعي
يف حتقيق التأهيل الشامل لذوي االعاقة ،وبالتعاون مع ذوي االعاقة وأسرته ومهن اخرى

طتلفة.
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املقررات االستدراكي :
 3119مدخل إىل اخلدم االجتماعي

 )3ساعات معتمدة

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بظروف نشأة الرعاية االجتماعية وتطورها ،وظروف نشأة
اخلدمة االجتماعية وتطورها ،والعالقة بني الرعاية االجتماعية واخلدمة االجتماعية ،وكذلك
التعرف على ماهية اخلدمة االجتماعية وأهدافها وخصائصها وفلسفتها واملقومات املهنية للخدمة
االجتماعية ،وترا اخلدمة االجتماعية وتكاملها ،مع الرتكيز على ميادين املمارسة املهنية
للخدمة االجتماعية .كما ويتناول هذا املقرر مفاهيم اخلدمة االجتماعية األساسية يف ضوء
أهدافها ومبادئها ،مع مناقشة املراحل التارخيية لتطورها كمهنة متارس يف اإلتار العام
ألنشطة الرعاية االجتماعية ،وفقا لطرا اخلدمة االجتماعية ومناهجها وأساليبها وتطبيقاتها
ومهاراتها ،مع الرتكيز على تكامل ترقها وجماالتها يف ضوء مبادئها العامة يف طتلف بلدان
العاا ،مع حتديد األدوار الرئيسية لرخصائي االجتماعي يف كل جمال من جماالت اخلدمة
االجتماعية ومؤسسات الرعاية االجتماعية.

 3996ممارس اخلدم االجتماعي مع األفرا :جالعائالت  )3 )1ساعات
معتمدة
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة الشاملة عن مفاهيم وتعريفات تريقة خدمة الفرد
وأهدافها وأخالقياتها ومقومات العالقة املهنية بني األخصائي االجتماعي والعميل .كما يهتم
هذا املقرر بتوضيح أسلوب الدراسة النفسية االجتماعية ،وأهم اآلليات املتبعة لتحقيقها ،مع
الرتكيز على املقابالت والزيارات املنزلية.
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جصف مقررات برنامج املاجستس يف ا:ارة املؤسسات االعالمي :
 6511مدخل اىل اال:ارة االعالمي Introduction to Management

 3ساعات معتمدة
يتنةةاول املسةةاا مفهةةوم اإلدارة ،أهميتهةةا ،جماالتهةةا ،تةةاريخ نشةةأتها ،الفةةرا بةةني اإلدارة العامةةة،
وإدارة األعمةةال" اخلاصةةة" ،وعالقتهةةا مةةع العلةةوم األخةةرى ،كمةةا ويتحةةدث املقةةرر عةةن النظريةةات
الرئيسية يف اإلدارة" النظريةات الت قليديةة و النظريةات احلديثةة" ،ويشةرل أهةم وظةائف اإلدارة مةن
ختطةةةيط إداري وأنواعةةةه ومكوناتةةةه باإلضةةةافة إىل عمليةةةة التنظةةةيم اإلداري مةةةن حيةةةث املفهةةةوم
واألهداف وعناصرال وأساسيات القيادة اإلدارية ونظرياتهةا وأمنةا القيةادة وأنواعهةا ،باإلضةافة
إىل أساسةةةيات اختةةةاذ القةةةرارات اإلدارية ةة ،وأساسةةةيات االتصةةةاالت اإلداريةةةة ،ومفهةةةوم الرقابةةةة
وأنواعها.
 6511منةةائج حبةةوث االتصةةاا جاإلعةةالم Communication

 3 Research Methodsساعات معتمدة
يتعرف الطالب يف هذا املساا على مناهج البحةث يف العلةوم االجتماعيةة واإلنسةانية بشةكل عةام
ومنةةاهج البحةةث يف علةةوم االتصةةال واإلعةةالم بشةةكل خةةاص ،اذ يهةةدف املسةةاا إىل بنةةاء مهةةارات
البحةةث العلمةةي مبختلةةف مراحلةةه ،مبةةا خيةةدم الطالةةب يف اجتةةاهني األول إمتةةام رسةةالته يف نهايةةة
الربنامج ،وتوظيف مهارات البحث العلمي يف عمله يف إدارة املؤسسة اإلعالمية وأقسامها.
 6519االتصاا جالرأي العام Communication and Public Opinion

 3ساعات معتمدة
يقةةدم املسةةاا للطالةةب تعريفةةا شةةامال ملختلةةف أساسةةيات ومهةةارات االتصةةال االسةةرتاتيجي ومفهةةوم
الرأي العام ،مبا يشمل تطبيق خطط االتصال االسةرتاتيجي وتشةكيل الةرأي العةام الةيت تشةتمل
على إعداد الرسالة وبناءها وتعديلها وحتديد اجلمهور وأصحاب العالقة املتلقي اةا وتبنةى أفضةل
وسائل التواصل مع عهور املؤسسة.
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 6513االتصاا املؤسسي الداخلي  3ساعات معتمدة
يتناول هذا املساا مفهوم االتصال الداخلي وأسس تشكيل وتنفيذ اسرتاتيجياته املختلفةة،
وتطوير عالقات التواصل الفعال مةع طتلةف أقسةام املؤسسةة والعةاملني فيهةا ،مبةا يسةهل عمليةة
حتفيةةز اخنةةرا تةةاقم العمةةل يف تنفيةةذ االسةةرتاتيجية االتصةةالية العامةةة .ينةةاقش املسةةاا أيضةةا
االتصال الداخلي وتأثرياته على االتصال االسرتاتيجي للمؤسسة ،مةع االسرتشةاد بنمةاذج طتلفةة
من قصص جنال يف هذا اجملال

ليا وعامليا.

 6510إ:ارة العالقات العام جالعالم التجاري  3ساعات معتمدة
يقةةدم املسةةاا نظةةرة عامةةة للمفةةاهيم الرئيسةةية الةةيت تنطةةوي عليهةةا العالقةةات العامةةة مةةن نظريةةات
ومناذج ،وعالقة هذا املفهوم باإلعالم ،والتطور الذي ترأ على عمةل العالقةات العامةة يف العصةر
الرقمي ،والدور احلاسم الةذي تلعبةه العالقةات العامةة يف بنةاء الصةورة الذهنيةة للمؤسسةة ،ودور
محالتها يف تطوير وإدارة مسعة العالمة التجارية للمؤسسة.

 6515االتصة ة ةةاالت التسة ة ةةويقي املتكامل ة ةة

Marketing

Integrated

) 3 Communication (IMCساعات معتمدة
يقةةدم هةةذا املسةةاا عرضةةا لرسةةاليب احلديثةةة يف االتصةةاالت التسةةويقية وكيةةف ميكةةن
التنسيق بينها وبني اإلسرتاتيجية الفعالة للتسويق بصورة تكاملية ،وتشمل هذال املداخل اإلعةالن
والبيةةةع الشخصةةةي وتةةةرا ترويج/تنشةةةيط املبيعةةةات والدعايةةةة والنشةةةر والتسةةةويق عةةةرب اإلنرتنةةةت
والتسويق املباشر وغري ذلك من ترا االتصاالت التسويقية احلديثة .كةذلك يتضةمن هةذا املقةرر
ال عوامل املؤثرة يف االتصاالت التسويقية ،واألساليب املختلفة للرتويج واإلعالن التجاري التقليةدي
والرقمي.

 6516ا:ارة مالي  3 Financial Managementساعات معتمدة
يهدف املقةرر إىل تعريةف الطالةب بةالتطور التةارخيي لةإلدارة املاليةة ،وتطةور وظيفةة اإلدارة املاليةة
وتنوع مهامها عرب املراحل التارخيية اليت مرت بها منشيت األعمال ،كمةا يةتم التعةرف علةى بيئةة
ومكونات احلقل املالي ،والوظيفة املالية وخصائصها ،وواجباتها وصالحياتها ،كذلك التعرف
على املفاهيم األساسية يف اإلدارة املاليةة مثةل التخطةيط املةالي ودراسةة وقيةاس العائةد واملخةاترة
وتبيةةان ا لعالقةةة بينهمةةا ،وكيفيةةة االختيةةار مةةن بةةني بةةدائل االسةةتثمار املختلفةةة ،وكةةذلك مفهةةوم
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القيمةةة الزمنيةةة للنقةةود وفهةةم أهميةةة اإلدارة والوظيفةةة املاليةةة ودورهةةا يف تعظةةيم القيمةةة السةةوقية
للمنشأة.

 6517إ:ارة املشاريع  3 Project Managementساعات معتمدة
يوضةةح هةةذا املسةةاا املقصةةود باملشةةروعات وأهميتهةةا يف االقتصةةاد ودورة حيةةاة املشةةروع واملبةةادئ
األساسية لتخطةيط وتنظةيم املشةروع واسةتخدام املخططةات الشةبكية يف اإلعةداد والرقابةة علةى
املشروع ،وإعداد دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع باسةتخدام معةايري ماليةة ،وكةذلك إعةداد
مواةنة املشروع واايكل العةام الةذي تتضةمنه مواةنةة املشةروع والتعةرف علةى أسةس الرقابةة علةى
املشاريع ،وكيفية إدارة املشاريع الضخمة والعوامل اليت تؤثر يف جناحها وفشلها.

 6518القية ة ةةا:ة يف املؤسسة ة ةةات :منة ة ةةاذ جتطبيقة ة ةةات

in

Leadership

 3 Organizations: Modules and Applicationsساعات معتمدة
يسعى املساا إىل تطوير مهارات الطالب العملية يف القيادة الناجعةة مةن خةالل التعةرف علةى
أسةةس ومهةةارات القيةةادة الناجحةةة ،ومناقشةةة النظريةةات والنمةةاذج احلديثةةة يف قيةةادة املؤسسةةة،
وكذلك التعرف على قصةص النجةال والةدروس املسةتفادة يف مواجهةة التحةديات التنظيميةة الةيت
تواجه املؤسسات مبختلف أشكااا مةن شةركات ومؤسسةات أهليةة وحكوميةة ،وأجنةع السةبل
لتوظيف اإلدارة الناجحة يف التغلب عليها.

 6519االبتكة ة ةةار اإلعالمة ة ةةي جرية ة ةةا:ة األعمة ة ةةاا

Innovation

Media

 3 andEntrepreneurshipساعات معتمدة
يتطرا املساا بشكل أساسي إىل مفهوم الريادية من منظور إعالمةي ،حبيةث يسةتعر

تةوى

املسةةاا أسةةس جنةةال املشةةاريع الرياديةةة يف حقةةل اإلنتةةاج اإلعالمةةي مبختلةةف أشةةكاله مةةن مرئةةي
ومسةةموع ومكتةةوب وغريهةةا مةةن أشةةكال اإلبةةداع اإلعالمةةي ،اذ ينةةاقش حقةةل اإلنتةةاج احلةةديث
للوسائط املتعددة وكيفية إنشاء وبنةاء املنتجةات والشةركات الةيت تتكيةف مةع تغةيري تفضةيالت
وسلوك اجلمهور .كما يتناول املساا أساسيات ابتكار مناذج العمل الريادي من حيث الرتكيز
على أفضل السبل لتوليد اإليرادات واسةتخدم احملتةوى ووسةائل التواصةل االجتمةاعي للعثةور علةى
العمالء وحتفيز اخنراتهم مع

توى املؤسسة عرب املنصات التفاعلية على االنرتنت.
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 6511أخالقيات جتشريعات اإلعالم  3 Ethics and Laws ofساعات معمدة
يناقش املساا النظريات األخالقية الرئيسية يف بيئة العمل اإلعالمي وقوانينها الناظمة ،ويتطةرا
إىل مدونات السلوك العاملني يف وسائل اإلعالم ،كما يناقش املعضالت األخالقيةة الةيت تنطةوي
على استخدام وتوظيف وسائل اإلعالم الرقمية ،مةع التعةرف علةى املمارسةات األخالقيةة السةائدة
يف املؤسسات اإلعالمية.

 6511اقتصةةا:يات جسةةائل اإلعةةالم  3 Media Economicsسةةاعات معتمةةدة
ينةةاقش املسةةاا أبةةرة العوامةةل االقتصةةادية الةةيت توجةةه وتقييةةد خيةةارات صةةناع القةةرار يف
وسائل اإلعالم .ويتنةاول ا ملسةاا أيضةا ،املفةاهيم والقضةايا االقتصةادية الرئيسةية الةيت تةؤثر علةى
وسائل اإلعالم ال سةيما تلةك املتعلقةة بالشةركات واألسةواا اإلعالميةة

ليةا وعامليةا ،اذ يتطةرا

تةةوى املسةةاا إىل السةةمات االقتصةةادية املميةةزة لوسةةائل اإلعةةالم ،وكةةذلك ارتبةةا النظريةةات
االقتصادية الرئيسية باجتاهات االبتكار يف الصناعات اإلعالمية

 6515صةةناع احملتةةوى الرقمةةي  3 Digital Media Productionسةةاعات
معتمدة
يهةةدف هةةذا املقةةرر ذو الطبيعةةة العمليةةة اىل تطةةوير مهةةارات الطلبةةة يف بنةةاء وإدارة

تةةوى املواقةةع

االلكرتونيةةة ومنصةةات التواصةةل االجتمةةاعي ،واعةةداد اسةةرتاتيجيات صةةناعة احملتةةوى الرقمةةي
وتسويقه ،وتطوير مهارات سرد القصص الرقمية.

 6598الرسال  3 )1 Thesisساعات معتمدة
مع نهايةة الربنةامج ،يقةدم كةل تالةب رسةالته الةيت يتوجةب أن تنةاقش إحةدى مفةاهيم وتطبيقةات
عناصر اإلدارة اإلعالمية .وميكن للطالب أن يسةجل يف مسةاا الرسةالة بعةد أن ينهةي  19سةاعة
معتمدة بنجال ،شريطة أن جيتاة املساقات االستدراكية ،ومناهج البحث اإلعالمي ومةدخل إىل
اإلدارة اإلعالمية.
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توصيف مقررات برنامج ماجستس اللغ العربي جآ:ابها:
 6115منائج البحث اللغوي جاأل:بي جحتقيةق النصةوص 3 :سةاعات معتمةدة
 3نظري)
يتنةةاول البحةةث اللغةةةوي ،مةةن حيةة ث املفهةةةوم والنشةةأة والعناصةةر ،واملنةةةاهج الوصةةفية والبنيويةةةة
والتارخييةةة واملقارنةةة والتقابليةةة املتبعةةة يف إعةةداد البحةةوث اللغويةةة واألدبيةةة عنةةد احملةةدثني عربةةا
ومستشرقني .وتتبع عناصر البحث العلمي من حيث األهداف واألهميةة وسةبب اختيةار املوضةوع،
ومنهج حتقيق النصوص ،ويشارك الطلبة بإعداد حبوث وفق أحد هذال املناهج وحتقيق النصةوص
املخطوتةةة مةةن حيةةث ترائةةق وصةةلوها ،وقواعةةد التحقيةةق ،والةةورا والوراقةةون وصةةفات احملقةةق
(ختصصه ،ثقافته) ،والكتاب احملقق.

 6116نظري النحو العربي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
جيري احلديث عةن املةدارس النحويّةة ،وأعالمهةا واألسةس الةيت قامةت عليهةا ،ومةواتن اخلةالف
بينها يف قضايا عدة أشغلت النحاة العرب إىل يومنا؛ ومصةادر االحتجةاج اللغةوي .ويشةارك الطلبةة
يف تقديم حبوث معمقة تثري املوضوع.

: 6119راسات يف علم اللغ احلديث 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
تتناول املةدارس اللسةانية احلديثةة وأعالمهةا ،وتنةوع مناهجهةا يف التحليةل اللغةوي ،لتبيةان قضةايا
علم اللغةة املعاصةر املرتبطةة مبسةتويات اللغةة الصةوتية والصةرفية والنحويةة واملعجميةة مةن خةالل
مناهجةةةه ومدارسةةةه ،وخباصةةةة البنيويةةةة والوظيفيةةةة والوصةةةفية واملقارنةةةة والتارخييةةةة والتوليديةةةة
التحويلية والوقوف عند قوانني التحويل وتطبيقاتها على النص العربي.

 6191البال

العربي جاألسلوبي احلديث  3 :ساعات معتمدة  3نظري)

النظةةر يف املصةةطلحات البالغيةةة وموضةةوعاتها وفةةق األسةةلوبية احلديثةةة ومةةا ينطةةوي عليهةةا مةةن
مواضيع ترتبط باملعاني والبيان والبديع واالنزيال البالغي مع منةاذج تطبيقيةة علةى الةنص العربةي
تكشف عن العالئق القائمة بني البالغة العربية ومكونات األسلوبية القائمة على سلطة القةارئ
والنص.
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 6191منائج النقد األ:بةي احلةديث بةة النظرية جالتطبيةق 3 :سةاعات معتمةدة
 3نظري)
يةةدرس منةةاهج النقةةد األدبةةي احلةةديث ،مةةن حيةةث موضةةوعاته وأعالمةةه واجتاهاتةةه ،والبنيويةةة
وا لسيميائية والتفكيكية وعالقتها بالنص األدبي وربط هذال املناهج واالجتاهةات واملصةطلحات
بنظرية األدب ،وإعطاء مناذج تطبيقية حول هذال املناهج وربطها باألدب العربي.

 6199ظوائر الصرف الصوتي عند العرب 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا جهود علماء العربية يف جمال الصةرف الصةوتي وحتوالتةه وفةق البنيةة اللغويةة،
وأثر املقطع الصوتي يف التغيريات اليت تصيبها ،وهي جهود وةعةت علةى مةدارس وفةق اجتاهةاتهم
الفكريةةة؛ فجةةاءت متنوعةةة موةعةةة علةةى مسةةتويات اللغةةة العربيةةة الصةةوتية والصةةرفية والنحويةةة
والداللية والبالغية ( البيانية ) وعلم التجويد.

 6193فقه اللغ املقارن يف ضوء اللغات السامي  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتتبع تطور فقه اللغة املقارن ومناهج الدراسة فيه مع تتبةع مصةطلحاته املرتبطةة باللغةات السةامية
من حيث تصةنيفها مةع إجةراء مقارنةات صةوتية وصةوتية صةرفية وءويةة والقيةاس عليهةا يف اللغةة
العربية.

 6190ترمج النص 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ترعةةةة اإلعالنةةةات والرسةةةائل وامللخصةةةات والكتةةةب .وتقتضةةةي ترعةةةة املضةةةمون (الرسةةةالة ،يف
اصطالل علوم التواصل) وتغيري األسلوب ملالئمةة االسةتعمال يف اللغةة املرتجةم بهةا (اللغةة ااةدف).
وتدخل يف الرتعة باملعنى (الرتعة احلرة) .مع مناذج تطبيقية من اللغة اإلجنليزية.

 6195موضوع خاص يف النحو العربي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
جيري احلديث عن موضوع خاصة يف النحو العربي كالرخصة واملوقعية واإلعةراب ،واالسةتقراء
النحوي ،والنحو املتغري والثابت ،والشةاهد النحةوي واألصةل والفةرع يف ضةوء علةم اللغةة احلةديث
وغري ذلك من موضوعات تثري املساا.
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 6196علم الدالل بة النظري جالتطبيق 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتنةةاول مفهةةوم علةةم الداللةةة وعالقتةةه بفةةروع علةةم اللغةةة األخةةرى االجتمةةاعي والنفسةةي والسياسةةي
وغريهةةةا ،ومنةةةاهج دراسةةةة املعنةةةى كالنظريةةةات السةةةياقية واإلشةةةارية والسةةةلوكية والبنيويةةةة ،
واحلقةةةول الدالليةةةة ،ودراسةةةة ظةةةواهر دالليةةةة كةةةالرتادف واالشةةةتقاا والتضةةةاد والةةةدال واملةةةدلول
وتطبيقها صوتيا وصرفيا وءويا ومعجميا على نصوص من اللغة العربية وعالقة ذلك بالسياا.

 6197األ:ب الفلسطيين احلديث 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتنةةاول هةةذا املسةةاا أحةةد املوضةةوعات املتعلقةةة بةةاألدب الفلسةةطيي احلةةديث ونشةةأته وتطةةورال ،يف
مراحل متعاقبة .قبل النكبة وما بني النكبة والنكسةة ومةا بعةدهما ،وتوةيةع موضةوعات األدب
الفلسطيي وأدبائه يف مناتق جغرافية طتلفةة وذكةر أهةم خصةائص كةل مرحلةة ،وإبةراة أهةم
القضايا اليت تناواا بشةعرال ونثةرال ،كةاملرأة واألر

والالجةا والشةهيد واملنفةى واألسةري وصةورة

اآلخةر .والوقةوف عنةةد الظةواهر األسةلوبية ،كالتنةةاص والصةورة الفنيةة والبنيةةة اإليقاعيةة ،وبنيةةة
اخلطاب القصصي ،ويشارك الطلبة يف تقديم حبوث تتعلق بأهم أدبائه شعرا ونثرا.

: 6198راسات يف األ:ب املقارن 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ت نةةاول األدب ومفهومةةه والفةةرا بينةةه وبةةني األدب العةةام وأعالمةةه ومدارسةةه ،ودراسةةة موضةةوعاته
كالتأثري والتأثر والتواةي ،واملثاقفة ،والتبعية والتقليد ،والرتعة ،واالستشراا ،وعر

مناذج

تطبيقية تظهر العالقات والتأثريات املتبادلة بني األدب العربي وغريال من اآلداب األخرى.

 6199منائج التفسس اللغوي يف القرآن الكريم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتنةةاول املسةةاا منةةاهج التفسةةري اللغةةوي يف القةةرآن الكةةريم مةةن حيةةث معنةةاال ،ومكانت ةه،
ونشأته ومصادرال والتعريف بأهم كتبه مثل كتاب معةاني القةرآن للفةراء ،وغريةب القةرآن البةن
قتيبةةه وغريهمةةا ،واألسةةس والقوا عةةد الةةيت قةةام عليهةةا التفسةةري اللغةةوي وأثةةر ذلةةك يف اخةةتالف
املفسرين ،من حيث تناول الشواهد الشعرية واألساليب اللغوية ،وبيان احلاجة إليهةا يف التفسةري.
وصور التفسري اللغوي اليت اعتمدتها كتب املعاجم اللغوية ،وأهم كتب إعراب القرآن وما بينهةا
من فروا ،والشبهات اليت أثريت حول سالمة النص القرآني لغويا لدى املفسرين.
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 6131القد يف األ:ب العربي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
تتبع األدب العربي اخلاص مبدينة القدس منذ عصر احلروب الصليبية حتى العصر احلديث ،مع
الرتكيز على نكبة فلسطني يف  ،1908والنكسة يف العام  ،1967وما بعةدهما ،مةن خةالل
تقديم مناذج شعرية ونثرية وحتليلها ممثلة للعصور ،وما رافق ذلك مةن أبعةاد حضةارية ،مةع إلقةاء
الضوء على أعمةال شخصةيات أدبيةة بةارةة أسةهمت يف إبةراة مكانةة القةدس الدينيةة واحلضةارية
عرب العصور.

 6107الرسال  6 :ساعات معتمدة  6نظري)
يقوم الطالب باعداد رسالة املاجستري يف إحدى املوضةوعات املرتبطةة بالتخصةص ،حتةت اشةراف
أحد االساتذة املتخصصني ،وتتم مناقشتها بعد االنتهاء من إعدادها بصورة علنية.

 6151قضايا من األ:ب العربي القديم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتتبةةع تتبةةع قضةةايا األدب القةةديم منةةذ العصةةر اجلةةاهلي مةةرورا بةةاألموي ونهايةةة بالعصةةر العباسةةي
الثاني ،كقضية عمود الشعر العربي والوقوف على األتالل يف العصر اجلاهلي ،وبناء القصيدة
العربية يف الشعر األموي .وشعراء النقائض والسرقات الشعرية والتجديد يف الشعر العربي.

 6151قضايا يف األ:ب العربي احلديث 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يعكةةس نشةةأة األدب احلةةديث منةةذ عصةةر النهضةةة وارتباتةةه مبةةدارس الةةديوان وأبولةةو واملهجةةر،
ومفهوم املعاصرة واألصالة والعالقة بينهما وفق مناذج طتةارة لنصةوص شةعرية ونثريةة ،تعكةس
القيم اجلمالية واألدبية للحداثة من خةالل أدوات التحليةل .ويشةارك الطلبةة بتقةديم حبةوث تتنةاول
منةاذج أدبيةةة تطبةةق عليهةةا قضةايا التةةأثري والتةةأثر واألصةةالة وغريهةا مةةن القضةةايا الةةيت أسةةهمت يف
تطور األدب العربي احلديث.
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توصيف مقررات برنامج ماجستس اإلرشا :النفسي جالرتبوي:
 6151نظريات اإلرشا :جتطبيقاتها 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتنةاول هةذا املسةاا مفهةوم النظريةة ودور النظريةة يف العمليةة اإلرشةادية ،وتتضةمن عرضةاً
للنظريات التحليلية ،والوجودية ،واإلنسانية ،والسلوكية ،واملعرفية ،واملعرفية -السلوكية،
واجلشطالت ،والواقعية ،والتطبيقات واإلسرتاتيجيات اإلرشادية املنبثقة عن كل منها.

 6151اإلرشا :اجلمعي 3 :ساعات معتمدة  9نظري  1 ،عملي)
يتناول هذا املساا كيفية تكوين اجلماعة االرشادية وتنظيمها واملراحل اليت متر بهةا ،وكيةف
يتعامةل املرشةد مةع كةةل مرحلةة واألسةس الةةيت يقةوم عليهةا االرشةةاد اجلمةاعي ،والقواعةد العامةةة
الختيار املسرتشدين يف اإلرشةاد اجلمةاعي وديناميةات اجلماعةة ،ومنةاذج واسةرتاتيجيات اإلرشةاد
اجلمةةةاعي املنبثقةةةة عةةةن األسةةةس النظريةةةة املعروفةةةة ،كالتحليليةةةة ،والسةةةلوكية ،واملعرفيةةةة،
واإلنسةةانية ،واجلشةةطالتية ،وأسةةاليب إدارة اجللسةةة اجلماعيةةة ،والتعامةةل مةةع بعةةض مشةةكالت
اجملموعةةة ،وأشةةكال طتلفةةة مةةن املسرتشةةدين ميكةةن أن يةةواجههم املرشةةد داخةةل اجملموعةةة.
ويتضمن اجلانب العملةي يف هةذا املسةاا مسةاعدة الطلبةة علةى بنةاء الةربامج اإلرشةادية اجلمعيةة،
اليت تستهدف الفئات اإلرشادية املختلفة وتطويرها.

 6159قضايا معاصرة يف اإلرشا 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف املقرر إىل التعرف إىل أهم القضايا واملشكالت املعاصرة ذات العالقة مبيدان علم الةنفس
واإلرشاد النفسي والرتبوي مع الرتكيز على االجتاال االنتقائي يف التدخل اإلرشادي .كما يهةدف
إىل اإلملام بكافة اجلوانب والتوجهات الفلسفية واملنطلقةات الفكريةة املصةاحبة لكةل قضةية أو
مشكلة لغر

تكوين تصور واضح ملختلف جوانبها .كمةا يهةدف املقةرر أيضةا إىل تنةاول تلةك

القضايا واملشكالت بالتحليل والنقد ومناقشة أهم اإلسرتاتيجيات واحللةول واملقرتحةات املالئمةة
للمجتمع احمللي.

 6153إرشا :ذجي احلاجات اخلاص جأسرئم  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا تأثري اإلعاقة على األتفةال ونظةام األسةرة والوالةدين واألخةوة واألخةوات وردود
الفعل جتاال اإلعاقة وتقييم حاجات الوالدين واسرتاتيجيات مساعدة الوالدين التواصل الفعال مع
الوالدين ،واالجتماعات واملقابالت ،وإرشاد األفراد ذوي االحتياجات اخلاصةة وأسةرهم ،اختيةار
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وتنفيةةذ بةةرامج التةةدخل مةةع األتفةةال والوالةةدين ،والةةربامج املختلفةةة ملشةةاركة الوالةةدين يف تعلةةيم
الطفةةةةل مةةةةن ذوي اإلعا قةةةةة ،ومسةةةةتويات مشةةةةاركة الوالةةةةدين ،ودور الوالةةةةدين وأفةةةةراد األسةةةةرة
كمدافعني عن حقوا األبناء ذوي االحتياجات اخلاصة ،واجلمعيةات املهنيةة الةيت تعنةى حباجةات
الوالدين وأبنائهم من ذوي اإلعاقة.

 6150اإلرشا :الدجاجي جاألسري 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهةةدف هةةذا املسةةاا اىل تعريةةف الطلبةةة مباهيةةة اإلرشةةاد الزواجةةي واالسةةري وخلفيتةةه التارخييةةة
واهدافةةه ومربراتةةه .ويتنةةاول املسةةاا سةةيكولوجيه العالقةةات االسةةرية .ودور االسةةرة يف التكيةةف
النفسي واالجتماعي للفرد ،والنظريات املختلفة املفسرة لظهور االضطرابات النفسية يف االسرة،
ويتنة ةاول االجتاهةةةات احلديثةةةة يف أسةةةاليب االرشةةةاد الزواجةةةي واالسةةةري  ،وبعةةةض املشةةةكالت
الزواجيةةة ،ودور املرشةةد األسةةري يف إدارة جلسةةات وبةةرامج االرشةةاد األسةةري والزواجةةي ،وأبةةرة
املشةةةكالت األسةةةرية  ،باإلضةةةافة للتعةةةرف إىل أدوات التشةةةخيص والقيةةةاس املتةةةوافرة يف جمةةةال
االرشاد األسري.

 6155العملي اإلرشا:ي  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هةذا املسةاا العمليةة اإلرشةادية مةن حيةث تبيعتهةا ،ومراحلةها ،ومناذجهةا ،والتعةرف إىل
مهةةارات املرشةةد النفسةةي ،ووسةةائل عةةع املعلومةةات يف العمليةةة اإلرشةةادية ،وصةةياغة األهةةداف
اإلرشادية ،وتصميم الربنةامج اإلرشةادي وتنفيةذال ،إضةافة إىل بعةض التطبيقةات والنمةاذج لةربامج
إرشادية ،ثم تقويم العملية اإلرشادية ،واإلتالع على األخالقيات للعمل اإلرشادي.

 6156القيا النفسي يف اإلرشا 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا مفهوم ومنطةق القيةاس النفسةي ،واسةتخدام االختبةارات واملقةاييس مةن خةالل
بنةةةاء العالقةةةة اإلرشةةةادية .كمةةةا تتضةةةمن اسةةةتخدام االختبةةةارات ،واخلصةةةائص السةةةيكومرتية
لالختبةةارات ،ومعةةايري انتقةةاء االختبةةار ،وتنفيةةذ االختبةةارات ،وتفسةةري نتةةائج االختبةةار ،وتقةةديم
النتائج للمعنيني ،واستخدامها يف إتار عملية اإلرشةاد .ويتضةمن املسةاا تةدريبات علةى اسةتخدام
اختبةةةارات

ةةةددة لقيةةةاس القةةةدرات ،وامليةةةول ،واإلجتاهةةةات ،واختبةةةارات الةةةذكاء املتعةةةددة،

واإلختبارات ذات العالقة بذوي االحتياجات اخلاصة.

623

 6157اإلرشا :املدرسي 3 :ساعات معتمدة  9نظري 1 ،عملي)
يتناول هذا املساا تبيعة اإلرشاد النفسي املدرسي ومبادئةه وأهميتةه ووظائفةه وحتديةد املشةكلة
اإلرشادية املدرسةية ،وتسةهيل العمليةات التعليميةة املدرسةية كهةدف لإلرشةاد املدرسةي ،وتبيعةة
العالقة بني املرشد املدرسي واملعلمني واالدارة املدرسية وأولياء األمةور ،وعالقةة املرشةد املدرسةي
بالطلبة الذين يعانون من مشكالت نفسية وتربوية ،ومقابالت املرشد النفسي للطلبةة احملتةاجني
لإلرشاد ،وتبيعةة التةدخل اإلرشةادي ،وأدوار املرشةد النفسةي املدرسةي واخلةدمات الةيت يقةدمها
والفنيات اليت يستخدمها ،وتشخيص املشكالت النفسةية والرتبويةة الطالبيةة .ويتضةمن اجلانةب
التطبيقي يف هذا املساا مساعدة الطلبة على بناء وتطوير الربامج اإلرشةادية املناسةبة ملشةكالت
الطلبة املختلفة ،إضافة إىل اإلملام بالتشريعات اخلاصة باإلرشاد املدرسي يف فلسطني.

 6158تةدريب ميةداني يف اإلرشةا 911 :سةاع تةدريب) 3 :سةاعات معتمةدة
 3عملي) املتطلب السةابق 6151 :نظريةات االرشةا :جتطبيقاتهةا 6157 ،االرشةا:
املدرسي
يهةةةدف هةةةذا املسةةةاا إىل تةةةدريب الطالةةةب تةةةدريباً عمليًةةةا يف املةةةدارس أو يف إحةةةدى املؤسسةةةات
االجتماعيةةة الةةيت تقةةدم خدمةةة اإلرشةةاد النفسةةي يف القطةةاع العةةام أو القطةةاع اخلةةاص ،بواقةةع يةةوم
واحةةد مةةن كةةل أسةةبوع مبةةا بعةةادل ( )911سةةاعة تةةدريب ،ولفصةةل دراسةةي واحةةد ،ويهةةدف إىل
إكسةةةاب الطلبةةةة املهةةةارات األساسةةةية يف االرشةةةاد الرتبةةةوي والنفسةةةي ،وخاصةةةة إقامةةةة العالقةةةة
اإلرشادية الفردية ،واكتساب مهارات التقييم النفسةي والتشةخيص اإلرشةادي ومهةارات تصةميم
وتطبيق برامج اإلرشاد باإلضافة لتنمية مهارات حل املشكالت اليت يواجهها الطلبة واملعلمةني يف
املدرسة ،ومهارات وضع حلول لتلك املشةكالت  -التعةرف إىل كيفيةة تطبيةق املعرفةة النظريةة
جمل االت ووسائل وترا االرشاد املختلفة .والتدرب على اختاذ القةرارات وكيفيةة حتمةل املسةئولية
وإتاحةةة الفرصةةة لالخنةةرا يف احليةةاة العمليةةة بةةالوعي الةةالةم واكتسةةابه مهةةارات التفاعةةل مةةع
البيانات وكتابة التقارير اإلرشادية والتدرب على تصميمها.

 6159اإلشراف يف اإلرشا 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
يتنةةاول هةةذا املسةةاا االشةةراف يف االرشةةاد مةةن حيةةث مناذجةةه ،كنمةةوذج النمةةو الشخصةةي،
ومنوذج تطوير املهارة ،والنمةوذج املشةرتك يف اإلشةراف ،كمةا يتنةاول املسةاا العالقةة اإلشةرافية
وأدوار املشرف املختلفة ،مثل دورال كمستشار ،ومقيم ،ومدرب ،ومرشد ،وكداعم للمرشةدين
وللعمليةة اإلرشةادية ،ويتنةاول املسةاا اإلشةراف وفقةاً لنظريةات اإلرشةاد النفسةي كالسةلوكية،
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واملعرفية ،واجلشطالتية ،واملعرفية  -السلوكية ،ويتعر

املساا لبعض أسةاليب اإلشةراف يف

اإلرشاد ،كاإلشراف الفردي ،واإلشراف اجلمعي ،واإلشراف املهي.

 6161االرشا :املهين 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا التعرف إىل املفاهيم األساسية يف اإلرشاد املهي ،باالضةافة إىل نظريةات
النمةةةو واالختيةةةار املهةةةي املختلفةةةة .ويتنةةةاول املسةةةاا دور املرشةةةد يف اإلرشةةةاد املهةةةي ويف مواجهةةةة
مشكالت التكيف املهي ،كالبطالة ،واالحرتاا النفسي ،وضعف الدافعيةة ،وامللةل ،ويتنةاول
املساا اسرتاتيجيات التقويم يف اإلرشاد املهي باالضافة إىل واقع االرشةاد املهةي

ليةاً وعامليةاً،

ويتضمن اجلانب التطبيقي يف هذا املساا تدريب الطلبة على اسةتخدام وتطبيةق اختبةارات امليةول
واإلجتاهات املهنية املختلفة ،وتصميم برامج التدخل املهنية املختلفة ،ومساعدة املسرتشدين علةى
حسن اختيار الوظائف اليت تناسب قدراتهم واستعداداتهم وميةوام ،إضةافة إىل احتياجةات سةوا
العمل ومتطلباته.

 6161نظريات الشخصي  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهةدف هةةذا املسةةاا التعةةرف إىل مفهةةوم الشخصةية ونظرياتهةةا ،ويتنةةاول النظريةةة الشخصةةية
ومفهومها  ،والعوامل املؤثرة يف تكوين الشخصية ،وأهمية النظرية يف علم الةنفس والشخصةية،
واستعرا

نظريات الشخصية نظريةات األمنةا  ،ونظريةات السةمات ،نظريةة التحليةل النفسةي

الفرويةةدي ،ونظريةةة يونةةغ التحليليةةة ،والنظريةةات النفسةةية االجتماعيةةة عنةةد كةةل مةةن هةةورني،
وسوليفان ،وفروم،وادلةر ،والنظريةة اإلنسةانية ملاسةلو وروجةرة ،والنظريةة السةلوكية لسةكنر،
ونظريةةة الةةذات لكةةارل روجةةرة ،ونظريةةة اجملةةال لكةةريت لةةيفني ،واملةةثري  -االسةةتجابة لةةدوالرد
وميلر).

 6169تصميم البحث جأساليبه 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باألسس البحثية املنهجية لتصاميم البحوث ،واألساليب
واإلسرتاتيجيات املنهجية إلجراء البحوث يف الرتبية وعلم النفس ،وتعريفةه باألسةاليب اإلحصةائية
لتحليل البيانات ،واستخدامها يف البحوث والدراسات الرتبوية.

625

 6163حلق ة ة ة ة حبة ة ة ةةث يف رسة ة ة ةةائل املاجسة ة ة ةةتس 3 :سة ة ة ةةاعات معتمة ة ة ةةدة 3
نظري)املتطلب السابق  6169تصميم البحث جأساليبه
يهةدف هةذا املقةرر إىل تزويةد الطالةب مبصةادر تقصةي املشةكالت البحثيةة وحتديةدها ،وتدريبةه
على مهارات البحث واإلتالع على األدبيةات املتاحةة ومصةادرها بةاللغتني العربيةة واإلجنليزيةة ويف
جمال ختصصه ،كما يهدف املقرر إىل مساعدة الطالب يف تصميم خطة حبثيةة مالئمةة منهجيةاً
وعلمياً ملوضوعات حبثيه يف جمال ختصصه.

 6160اس ةةتخدامات احلاس ةةوب يف حتلي ةةل البيان ةةات 3 :س ةةاعات معتم ةةدة 1
نظري 9 ،عملي) املتطلب السابق  6169تصميم البحث جأساليبه
يتناول هذا املساا استخدام الربجميات اإلحصائية املعروفة يف حتليل البيانات الرتبويةة مثةل
برجميةةات ، AMOS ،SPSS ،SASوتركةةز هةةذال املةةادة علةةى إدخةةال البيانةةات وتنظمهةةا
واسةةةتخدام الربجميةةةات لفحةةةص البيانةةةات وحتليلةةةها باسةةةتخدام األسةةةاليب اإلحصةةةائية الوصةةةفية
واالستنتاجية واالرتباتية باإلضافة إىل األساليب اإلحصائية الالمعلمية واملتقدمةة .كمةا تتضةمن
تفسري نتائج التحليل لكل أسلوب إحصائي وكتابة التقرير.

 6197رسال املاجستس "رسال  3 :")9ساعات معتمدة  3نظري)
يقوم الطالب بإعداد رسالة املاجستري يف إحدى املوضةوعات املرتبطةة بالتخصةص ،حتةت إشةراف
أحد األساتذة املتخصصني ،تناقش بعد االنتهاء من إعدادها بصورة علنية.

 6198حلق حبث  )1مسار الشامل) 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهةةدف املقةةرر إىل ربةةط النظريةةة بةةالتطبيق مةةن خةةالل كتابةةة التقةةارير العلميةةة بطريقةةة منهجيةةة،
وتنميةةة مهةةارات الةةتفكري العلمةةي والناقةةد ،ومهةةارات املناقشةةة واحلةةوار والتعةةبري العلمةةي لةةةدى
الطالب ،كما يهدف إىل تةدريب الطالةب علةى إعةداد حبةث ميةداني تطبيقةي "كمةي" ملشةكلة
حبثية يف جمال اإلرشاد النفسي والرتبوي حسب قواعد وأصول البحث العلمي ،ثم يقةوم الطالةب
بعر

ومناقشة البحث اليت قام بإعدادال يف احملاضرة أمام عضو هيئة التدريس املشرف وةمالئه

الطلبة.
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 6199حلق ة ة ة ة حبة ة ة ةةث  )9مس ة ة ة ةةار الشة ة ة ةةامل) 3 :سة ة ة ةةاعات معتم ة ة ة ةةدة 3
نظري)املتطلب السابق  6198حلق حبث  )1مسار الشامل).
يهدف املقرر إىل ربط النظرية بالتطبيق من خالل كتابة التقارير العلمية بطريقةة منهجيةة،
وتنمية مهارات التفكري العلمي والناقد ،ومهارات املناقشة واحلوار والتعبري العلمي لديةه ،كمةا
يهةةدف إىل قي ةام الطالةةب بةةإجراء حبةةث كيفةةي (نةةوعي) حسةةب قواعةةد وأصةةول وقواعةةد املةةنهج
الكيفةةةي (النةةةوعي) ،أو باسةةةتخدام مةةةنهج دراسةةةة احلالةةةة يف إحةةةدى جمةةةاالت اإلرشةةةاد الرتبةةةوي
والنفسي ،وينبغي قيام الطالب بعر

حبثه ومناقشته أمام عضو هيئة التدريس املشرف وةمالئه

الطلبة.
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توصيف مقررات برنامج ماجستير الإدارة والإشراف التربوي:
 6169تصميم البحث جأساليبه 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهةةةدف هةةةذا املسةةةاا إىل تزويةةةد الطالةةةب باألسةةةس البحثيةةةة املنهجيةةةة لتصةةةاميم البحةةةوث،
واألساليب واإلسرتاتيجيات املنهجية إلجراء البحوث يف الرتبية وعلم الةنفس ،وتعريفةه باألسةاليب
اإلحصائية لتحليل البيانات ،واستخدامها يف البحوث والدراسات الرتبوية.

 6351مبا:ئ اإل:ارة جاإلشراف الرتبوي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهةةدف هةةذا املسةةاا اىل تقةةديم مقدمةةة عامةةة يف جمةةال التخصةةص ميةةنح الطالةةب أساسةةيات
املعرفةةة واملفةةاهيم النظريةةة واملصةةطلحات املرتبطةةة بةةاإلدارة واإلشةةراف الرتبةةوي ،وأهةةم التطةةورات
واجتاهةةات البحةةث يف هةةذا التخصةةص ،والقةةيم واألخالقيةةات املرعيةةة للمشةةتغلني مبهنةةة اإلدارة
واإلشراف ،كما أنه ميةنح الطالةب الفهةم والةوعي والقةيم واملهةارات اإلنسةانية الةيت متكنةه مةن
املضةةي يف دراسةةة ختصةةص اإلدارة واإلشةةراف ،وكةةذا التعةةرف علةةى أهةةم متطلبةةات مهنةةة اإلدارة
واإلشراف وصلتها بالدراسة العلمية للتخصص.

 6351أس

املنائج جتطويرئا 3 :ساعات معتمدة  3نظري)

يتناول هذا املساا مفهوم املنهاج مةن املنظةور التقليةدي واملنظةور احلةديث (عامليةاً ،وعربيةاً،
و لية ةاً) ،وكةةةذلك التعةةةرف إىل عناصةةةر املنهةةةاج ،وأسسةةةه (الفلسةةةفية والنفسةةةية واالجتماعيةةةة
واملعرفية) ،وعملياته (التصةميم ،التنفيةذ ،التطةوير ،التقةويم) .وتطةوير املةنهج (أسةس التطةوير،
وخطةةوات التطةةوير ،وأشةةكاله ،ومعوقاتةةه) ،كمةةا يبحةةث املسةةاا يف بنةةاء املنهةةاج (منهةةاج املةةواد
الدراسةةية ،ومنهةةاج النشةةا  ،املنهةةاج احملةةوري ،املنهةةاج االلكرتونةةي) ،والتعةةرف إىل مواصةةفات
الكتةةاب املدرسةةي ،ومنةاذج لةةبعض املنةةاهج املتطةةورة ،وجتربةةة الةةدول يف تطةةوير املنةةاهج الرتبويةةة
وجتربة وةارة الرتبية والتعليم العالي الفلسطينية.

 6359املتابع الرتبوي جالتقويم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتنةاول هةذا املسةةاا املفةاهيم املتصةلة باملتابعةةة الرتبويةة والرقابةة والتقيةةيم والتقةويم ،وأهميةةة
املتابعة والتقويم يف العمل الرتبوي ،واسرتاتيجيات املتابعةة وأسةاليبها ومناذجهةا وأدواتهةا ،ونظةام
املتابعة ،وجودة األداء الرتبوي والتعليمي ،واسرتاتيجيات التقويم املعاصرة ،وأساليبه وأدواته.
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 6353التخطي الرتبوي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا إىل دراسة مفهوم التخطةيط بشةكل عةام والتخطةيط الرتبةوي علةى وجةه
اخلصةةوص وأنواعةةه وجماالتةةه وأسةةاليب التخطةةيط الرتبةةوي واملعلومةةات الرتبويةةة وتعريةةف الطلبةةة
بتقةدير احلاجةةات وأسةةاليب التنبةةؤ بأعةةداد الطلبةة والتخطةةيط إلدارة املشةةروعات الرتبويةةة وإعةةداد
اخلطط الرتبوية واسرتاتيجيات التقويم املرحلي للخطط عن تريق املؤشةرات املسةتقبلية للتعلةيم،
وكةةذلك معرفةةة واقةةع التخطةةيط الرتبةةوي يف مؤسسةةات السةةلطة الوتنيةةة الفلسةةطينية التعليميةةة
وتقويم مناذج عاملية يف التخطيط الرتبوي.

 6350تطبيقةةات يف حوسةةب اإل:ارة التعليمي ة جاإلشةةراف الرتبةةوي 3 :سةةاعات
معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
يركز هذا املساا على األسس األولية للتعليم املدار باحلاسوب ،ويبحث يف أسس تصميم
الربجميات التعليميةة احملوسةبة ،ويتنةاول التطبيقةات احلديثةة يف توظيةف تطبيقةات احلاسةوب يف
حتسني اإلدارة املدرسية وإدارة التعليم واإلشراف الرتبةوي ،وكيفيةة اسةتخدام التقنيةات احلديثةة
لتحسةةني بيئةةة العمةةل داخةةل املدرسةةة ويف عمليةةة اإلشةةراف الرتبةةوي ،وتأسةةيس جمتمعةةات الةةتعلم
واملمارسة واملعرفة بني املعلمني ،وتطوير عمليات التخطةيط ومتابعةة العمليةات التعليميةة وتطةوير
أداء األفراد من معلمني ومديري مدارس ومؤسسات ومشرفني تربويني ،كما يتطةرا املسةاا إىل
األساليب اليت ميكن من خالاا تطوير البيئات التقنية يف املدارس واملؤسسات التعليمية .وتنفيةذ
الطالةةب ل ( )51سةةاعة تدريبيةةة عمليةةة متصةةلة حبوسةةبة الربنةةامج املدرسةةي واالمتحانةةات واألبنيةةة
والعملية اإلشرافية "تقييمات..إخل" ،.وبإشراف املدرسة وأستاذ املساا ،وتقةديم تقريةر نهةائي عةن
التدريب.

 6355اقتصا:يات التعليم  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهتم هذا املساا بتعريف الطالب مباهية اقتصاديات التعليم وأهميتها وجماالت اقتصةاديات
التعلةةةيم والعالقةةةة بةةةني االقتصةةةاد والتعلةةةيم ،ودور التعلةةةيم يف اسةةةتثمار العنصةةةر البشةةةري كقةةةوة
إنتاجية ،ومساهمة التعليم يف التنمية االقتصادية ،كلفة التعليم والعائد من التعليم .كما يبحث
املساا يف أساليب الكفاية الداخلية والكفاية اخلارجية للمؤسسات التعليمية ،وكذلك دراسةة
اإلنفةةاا والتمويةةل يف قطةةاع الرتبيةةة والتعلةةيم يف السةةلطة الوتنيةةة الفلسةةطينية واملشةةكالت الةةيت
تواجه متويل التعليم.
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 6356القيا:ة جتطبيقاتها الرتبوي املُعاصرة  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهةةدف املسةةاا إىل إكسةةاب الطالةةب املعةةارف واملهةةارات املتنوعةةة املرتبطةةة بنظريةةات اإلدارة
والقيادة وتطبيقاتها الرتبوية يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية ،وذلك يف سياا االجتاهات النظرية
وأفضل املمارسات العاملية واملعاصرة ومتطلبات اجملتمع .كما يهةدف إىل إكسةاب الطلبةة مهةارة
التمييز بني النظريات املختلفة وتطورها وتطبيقها يف اجملتمع.

 6357اجلةةو:ة يف اإل:ارة جاإلشةةراف الرتبةةوي املُعاصةةر 3 :سةةاعات معتمةةدة 3
نظري)
يهدف املساا إىل متكني الطالب من فهةم األسةس النظريةة ،مثةل مفةاهيم إدارة اجلةودة يف
التعلةةيم وأهميتةةه ،ومةةربرات تطبيةةق اجلةةودة يف اجملةةال الرتبةةوي والتعليمةةي بصةةفة عامةةة واإلدارة
الرتبويةةة والتعليميةةة واإلشةةراف الرتبةةوي بصةةفة خاصةةة ،واملهةةارات اإلدراكيةةة واملهةةارات العلميةةة
احلياتيةةة واألخالقيةةة كإتقةةان مهةةارات تأهيةةل املؤسسةةة التعليميةةة لالعتمةةاد والتخطةةيط الفعةةال
ملتطلباتها تطبيقها.

 6358حلق حبث يف رسائل املاجستس  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهةةدف هةةذا املسةةاا إىل تزويةةد الطالةةب مبصةةادر تقصةةي املشةةكالت البحثيةةة وحتديةةدها،
وتدريبةةةه علةةةى مهةةةارات البحةةةث واإلتةةةالع علةةةى األدبيةةةات املتاحةةةة ومصة ةادرها بةةةاللغتني العربيةةةة
و اإلجنليزيةةة ويف جمةةال ختصصةةه ،كمةةا يهةةدف املسةةاا إىل مسةةاعدة الطالةةب يف تصةةميم خطةةة
حبثية مالئمة منهجياً وعلمياً ملوضوعات حبثيه يف جمال ختصصه.

 6359التعلم جالتعليم االسرتاتيجي  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يركز هذا املساا على التعلم والتعلةيم االسةرتاتيجي ،واملفةاهيم املعاصةرة يف هةذا اجملةال،
و خصائص التعليم االسرتاتيجي الذي ميثل منوذجا مةن التعلةيم والةتعلم نةتج عةن البحةوث احلديثةة
يف حقل علم النفس املعريف ،واملهارات واالسرتاتيجيات املعرفيةة ومةا وراء املعرفيةة الةيت تسةتخدم
يف أثناء أنشطة الةتعلم ،وتوجيةه العمليةات املعرفيةة يف أثنةاء الةتعلم االسةرتاتيجي ،ومنةاذج التعلةيم
والةةتعلم االسةةرتاتيجي ،وتةةدريس الةةتفكري االسةةرتاتيجي ،ونظريةةات الةةتعلم املعرفيةةة وأهيمتهةةا يف
التدريس ،ومهارات الدراسة ،واسرتاتيجيات التفكري ،ومستويات التفكري.
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 6361تطبيقةةات معاصةةرة يف اإل:ارة جاإلشةةراف الرتبةةوي  3 :سةةاعات معتمةةدة
 9نظري 1 ،عملي)
يهدف هذا املساا إىل تعريف الطلبة بالنظام الرتبوي يف فلسطني وجتةارب الةدول العربيةة والةدول
رائةةدة التعلةةيم مثةةل ماليزيةةا واليابةةان وفنلنةةدا ،واألنظمةةة والقةةوانني الرتبويةةة؛ واألمنةةا اإلداريةةة
والقيادية ،وبعض النماذج الناجحة ،واملهام اإلشرافية الرتبوية؛ وتطبيقةات جمموعةة مةن املهةارات
واملمارسات اإلشرافية الرتبوية املختلفة ،والسلوك التنظيمةي املؤسسةي ،وعةر

ودراسةة وتقةويم

مواقف صفية وإشرافية تربوية واقرتال تعديالت مناسبة ضمن املعةايري الرتبويةة ،كمةا يهةتم هةذا
املساا ببناء تطبيق عملةي لعمليةة التخطةيط الرتبةوي ،وأسةاليب التخطةيط الرتبةوي مثةل أسةاليب
التنبةةؤ املعادلةةة االسةةيوية وأسةةلوب النسةةب وأسةةلوب اجملموعةةات الناجيةةة وقةةانون بةةريل وأسةةلوب
اليونسكو وأسلوب االءدار (  ) L.S.Mواألساليب احلدسية باإلضافة إىل ماهيةة التخطةيط،
وتعريفه ،وركائز التخطيط ،والقواعد العامة للتخطيط الرتبوي...اخل .وتنفيةذ الطالةب ل ()51
ساعة تدريبية عملية يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية مثل املدارس وأقسةام اإلشةراف ،وبإشةراف
أستاذ املساا وتقديم تقرير نهائي عن التدريب.

 6361تصميم اهلياكل التنظيمي جبنائها  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يركز هذا املساا على املفاهيم األساسية لنظرية املنظمة ،وأهدافها وأهميتها ودورها التنموي،
والنماذج التقليدية واحلديثة يف نظرية املنظمةة ،وحتليةل مكونةات ومةداخل تصةميمها ،واملبةادئ
اليت تقةوم عليهةا ،وقيةاس األداء التنظيمةي ،وآليةات تصةميم ااياكةل التنظيميةة وآليةات بنائهةا،
واملداخل املختلفةة لتصةميم وتطةوير ااياكةل التنظيميةة (املةدخل امليكةانيكي والكالسةيكي
واملدخل السلوكي واملدخل اايكلي) .واملدخل املقرتل يف تطوير ااياكل التنظيمية وهو مدخل
األهداف والنتائج (أساليب تشخيص وحتليل وترتيب املشةاكل التنظيميةة ومتابعةة تنفيةذ التحةول
املرحلي إىل اايكل اجليد).

 6396رسال  3 : )1ساعات معتمدة  3نظري)
هذا هو اجلةزء األول مةن أصةل جةزأين ،يقةوم الطالةب بإعةداد مقةرتل حبثةي ويقةوم بتقدميةه
أمام جلنة الربنةامج للتعةرف إىل مةا ج كتابتةه ،وحيصةل علةى تغذيةة راجعةة مةن اللجنةة ،ويلتقةي
الطالب مع مشرفه بربنامج حيدد ما بني الطالب واملشرف بشكل فردي.
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 6397رسال  3 : )9ساعات معتمدة  3نظري)
يهةةدف هةةذا املسةةاا إىل إعةةداد الطالةةب رسةةالة املاجسةةتري يف إحةةدى املوضةةوعات املرتبطةةة
بالتخصص ،حتت إشراف أحد األساتذة املتخصصني ،ويتم مناقشتها بعةد االنتهةاء مةن إعةدادها
بصورة علنية.
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توصيف مقررات برنامج ماجستير المحاسبة والتمويل:
 6591منهجي البحث العلمي يف األعمةاا 3 :سةاعات معتمةدة  9نظةري 1،
عملي)
يركز هذا املساا علةى عمةق الةتفكري يف اآلليةة واألدوات والتقنيةات املسةتخدمة يف عمليةة
البحةةث العلمةةي يف مواضةةيع ختةةص مؤسسةةات األعمةةال ,ويركةةز املسةةاا علةةى الطةةرا واملنهجيةةة
واألساليب الكمية وغري الكمية يف البحث العلمي ,ويتم استعمال حاالت عملية لتوضيح مالئمة
استعمال املنهجية والتصاميم البحثية لكل حالة.

 6591احملاسب اإل:اري االسرتاتيجي  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يركةةةز هةةةذا املسةةةاا علةةةى املوضةةةوعات األساسةةةية واملتقدمةةةة يف احملاسةةةبة اإلداريةةةة بتوجهاتهةةةا
االسرتاتيجية احلديثةة ,والتعةرف إىل موضةوعات حتليةل التعةادل وتصةنيفات التكةاليف ,وكيفيةة
تسةةةخري البيانةةةات املاليةةةة والتكةةةاليف املالئمةةةة يف خدمةةةة اإلدارة ,وإعةةةداد املواةنةةةات التخطيطيةةةة
واملواةنةةات الرأمساليةةة والالمركزيةةة و اسةةبة املسةةؤولية ,وتةةرا تسةةعري املنتجةةات ,وإدارة الوقةةت
والتكلفة واجلودة.

 6599معايس احملاسب جاإلبالغ املالي الدجلي  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يعترب هذا املساا املظلةة األساسةية واملرجةع لطلبةة احملاسةبة يف القضةايا احملاسةبية املختلفةة
علةةى املسةةتوى الةةدولي واحمللةةي ,حيةةث يتنةةاول املسةةاا معةةايري احملاسةةبة الدوليةةة ( ،)IASواملعةةايري
الدولية إلعداد التقارير املالية (  ،)IFRSوأهم التطبيقات والتحديثات والتغيريات الةيت حصةلت
عليهم.

 6593التحليل املالي جاحملاسيب املتقدم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يبحث هةذا املسةاا يف مفهةوم التحليةل املةالي مةن حيةث أهدافةه أسةاليبه ،أدواتةه ،مداخلةه
واجلهات املعنية به واستخداماته يف رسم السياسات واختاذ القرارات ،ويهدف املساا اىل تزويد
الطلبةة باإلتةار النظةري الفلسةفي ملفةاهيم التحليةل املةالي احملاسةيب متضةمن املفةاهيم املتقدمةة
للتقارير املالية ,والطلب على املعلومات املالية واحملاسبية وعرضةها ،مةن خةالل حتليةل القةوائم
املالية باستخدام األساليب التمهيدية للتحليل املالي ,مثل حتليل النسب املالية للقوائم املالية مةن
خةالل مسةائل وأدلةة تطبيقيةة ،وحتليةل املنشةيت وأدوات التقيةيم وحتليةل السالسةل الزمنيةة
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للمعلومةات الالةمةة الختةاذ القةرارات؛ ومةداخل وتقنيةات التنبةؤ بالفشةل املةالي واإلعسةار (التعثةر
امل ةالي) للشةةركات واملشةةاريع ,وكةةذلك حتليةةل الرحبيةةة ودور التحليةةل املةةالي يف عمليةةات اختةةاذ
القةةرارات وعلةةى األخةةص تلةةك املتعلقةةة باالسةةتثمار يف األوراا املاليةةة ،ومةةنح االئتمةةان ،وقةةرارات
التمويل.

 6590تدقيق احلسابات املتقدم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يركز املساا على قضايا أساسية يف التدقيق ,فهو يهتم باجلوانب النظرية إلجراءات عمليةة
التدقيق ,باإلضافة اىل متكني الطلبة من فهم منهجيةات التةدقيق احلديثةة وفقةا للمعةايري الدوليةة
لرقابة اجلودة والتةدقيق وعمليةات التأكيةد األخةرى واخلةدمات ذات العالقةة ,مةع تعزيةز مهةارات
الطالب على التحليل الناقد للقضايا املهمة اليت تواجةه املهنةة ,وأخالقيةات املهنةة ,وفحةص وتقيةيم
نظم الرقابة الداخلية ,واالنتهاء من إجراءات املراجعة.

 6595إ:ارة مالي متقدم  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا األسس املالية النظرية من خالل حتليل الوضع املالي للشركات ومصادر
تكلفة رأس املال ,وتقييم االستثمار الرأمسالي تويل األجل يف حالة عةدم التأكةد ,كمةا يتنةاول
موضوعات


التعريف باإلدارة املالية ووظائفها



التخطيط والرقابة املالية



هيكل رأس املال



تكلفة رأس املال



سياسة ونظريات توةيع االربال.



تقييم االوراا املالية.



عمليات االندماج واالستحواذ.
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 6596إ:ارة احملافظ االستثماري  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف املساا إىل تعريةف الطالةب بةأهم املفةاهيم العامةة للمحفظةة االسةتثمارية ،واألهةداف
الرئيسة اةا ،وجةرى الرتكيةز يف هةذا املقةرر علةى مفهةوم االسةتثمار وبدائلةه املختلفةة كاألسةهم
والسةةةندات واخليةةةارات والعقةةةود اآلجلةةةة ،وتةةةرا قيةةةاس العائةةةد ،واملخة ةاترة بأنواعهةةةا املختلفةةةة
كاملخاتر النظامية (بيتا) واملخاتر الكلية ,إضةافة إىل حتليةل احملةافظ املاليةة بنةاء علةى معةدل
العائةةد ودرجةةة املخةةاترة ,كمةةا يتنةةاول أسةةواا االسةةتثمار ومؤسسةةاته وأدواتةةه املختلفةةة ،وتةةرا
وأساليب املفاضلة بني أوجه االستثمار للوصول إىل احملفظة االستثمارية املثلى .ثةم يركةز املسةاا
علةى كيفيةة إدارة احملةافظ االسةتثمارية واحتسةاب كةل مةن العوائةد واملخةاتر مةع توضةيح خةةط
سةةوا رأس املةةال ،وأسةةس تقيةةيم احملةةافظ االسةةتثمارية ،وأخةةريًا موضةةوع املشةةتقات املاليةةة مةةةع
الرتكيز على طاترها ومزاياها وأهم أنواعها.

 6597االحصاء التطبيقي 3 :ساعات معتمدة  1نظري  9 ،عملي)
املتطلب السابق  6591منهجية البحث العلمي يف االعمال
يهةةدف هةةذا املسةةاا اىل تعريةةف الطلبةةة مبجموعةةة مةةن االدوات االحصةةائية وتعلةةم اسةةتخدمها
بإتقان ،حيث يتعلم الطالب يف هذا املساا كيفيةة ادخةال البيانةات علةى الربجميةات االحصةائية
(  SPSSو ،) STATAباإلضافة اىل حتليةل املةتغريات الكميةة والنوعيةة واجةراء العديةد مةن
التحليالت االحصائية ،إذ سيتعلم الطالب كيفية القيام باالحصاء الوصفي ،واجراء اختبار (T-
 ،) testو جداول االحتماالت ،و اختبار التباين االحصةائي ،و حتليةل اإلءةدار اخلطةي البسةيط
واالءدار اخلطي املتعدد و التحليل اللوجسيت ) ،(logitوحتليةل اءةدار بروبيةت (،)Probit
وحتليةةل اءةةدار توبيةةت ( ،)Tobitوذلةةك باسةةتخدام الربجميةةات االحصةةائية (  SPSSو
.)STATA

 6598النظري احملاسبي  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يقةةدم هةةذا املسةةاا عرضةةا متواةنةةا للجوانةةب النظريةةة والتطبيقيةةة للمحاسةةبة املاليةةة ,مةةع تركيةةز
متخصص على النظريات احملاسبية من خالل دراسة الفلسفة واألدبيات واملناهج والطرا املختلفة
للنظريةةة احملاسةةبية ,باإلضةةافة إىل املواضةةيع احملاسةةبية املتعلقةةة بالقيةةاس واإلفصةةال ومةةدى فائةةدة
املعلومات احملاسبية ملتخذي القرارات ,ومواضيع
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اسبية مستحدثة أخرى.

 6599موضة ةةوعات خاص ة ة يف احملاسة ةةب  3 :سة ةةاعات معتمة ةةدة  9نظة ةةري 1 ،
عملي).
(مادة اختيارية ملسار الرسالة ,ومادة اجبارية ملسار الشامل)

املتطلب السابق 6591 :منهجي البحث العلمي يف االعماا
يهدف هذا املساا إىل تزويد الطلبة بةاألدب البحثةي احملاسةيب احلةديث ,ويسةعى املسةاا إىل
تةةدريب الطلبةةة علةةى كيفيةةة التعامةةل مةةع منهجيةةات البحةةث العلمةةي احملاسةةيب املختلفةةة مةةن خةةالل
مناقشة وحتليل أوراا علمية حبثية حديثة ,ويتطلب املساا أن يقوم الطالةب بإعةداد مشةروع حبةث
علمي ,األمر الذي ميهد للطلبة كيفية العمل على رسالة املاجستري.

 6611الرس ةةال

لطلبةة مس ةةار الرس ةةال )  6س ةةاعات معتم ةةدة  1نظ ةةري 6 ،

عملي)
هذا املساا يقتصةر فقةط علةى تلبةة مسةار الرسةالة ،وفيةه خيتةار الطالةب/ة وبالتنسةيق مةع
مشرفه موضوعا حبثياً يعكس مشكلة تواجه مؤسسة ما أو قطةاع اقتصةادي معةني أو مشةكله
حبثية على املستوى الكلةي ويةتم معاجلتهةا وفةق األصةول البحثيةة الةيت تعلمهةا يف مسةاا أسةاليب
ومهارات البحةث العلمةي .و يتوجةب علةى الطالةب/ة يف مسةار الرسةالة إعةداد رسةالة ماجسةتري يف
أحد جماالت احملاسبة والتمويل وبعض القضايا األخرى ذات العالقةة حبقةول احملاسةبة والتمويةل.
وميكةةن تسةةجيل سةةاعات الرسةةالة بعةةد اجتيةةاة ( )91سةةاعة بنجةةال وان يكةةون مةةن بينهةةا مسةةاا
أساليب ومهارات البحث العلمي.

 6611حماسب التكاليف املتقدم  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يغطةةي هةةذا املسةةاا مسةةتجدات

اسةةبة التكةةاليف واملواضةةيع املتعلقةةة بأنظمةةة التكةةاليف

احلديثةة والتقليديةة ,واسةرتاتيجيات إدارة التكلفةة ,وصةوال لطةرا ختصةيص تكةاليف اخلةدمات
وإعةداد قةةوائم التكةةاليف ,والتكةةاليف واءرافاتهةا ,وتوةيةةع التكةةاليف املشةةرتكة ,والتكةةاليف
املستهدفة.
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 6619حماسب مالي متقدم  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهةةةدف هةةةذا املسةةةاا إىل تعريةةةف الطالةةةب باحملاسةةةبة عةةةن انةةةدماج الشةةةركات واألسةةةاليب
واإلجةةراءات املعتمةةدة عنةةد إعةةداد القةةوائم املاليةةة اجملمعةةة الناجتةةة عةةن االنةةدماج ,باإلضةةافة إىل
املعاجلةةات احملاسةةبية للعمليةةات املتبادلةةة بةةني الشةةركة األم والشةةركات التابعةةة ,وحتويةةل القةةوائم
املالية لفروع الشركة األم بالدول األجنبية.

 6613الريا:ة يف األعماا  3ساعات معتمدة  3نظري)
يهةةدف هةةذا املسةةاا إىل رفةةع مسةةتوى الةةوعي لةةدى الطلبةةة بةةالتوظيف الةةذاتي كخيةةار مهةةي
مستقبلي يصبح فيه اخلريج رائدا لرعمال وصاحب مشروع يدرّ عليه رحبا ميكنه من االستغناء
به عن الوظيفة التقليدية .من خالل توضيح مفهوم الريادة ودورها يف جنال املشةروعات ,والتعريةف
بةةأهم اسةةرتاتيجيات الريةةادة ,وتوضةةيح خطةوات بنةةاء املشةةروع ,وبيةةان املشةةكالت والتحةةديات الةةيت
تواجه املنشيت الصغرية ,ودراسة أهمية املشاريع الصغرية لالقتصاد الوتي ودورها يف التنمية.

 6610نظري االستثمار جالتمويل 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا إىل تطوير املهةارات الالةمةة الختةاذ القةرارات االسةتثمارية للشةركات
وحتليل املخا  ،كما يهدف هذا املساا إىل إعطاء الطالب فكرة عامة عن املوضوعات املتعلقة
باالستثمار والتمويل ،و يتناول املوضوعات اآلتية
 التعريف باالستثمار والتمويل
 نظريات االستثمار
 الفرا بني نظريات رأس املال ونظريات االستثمار.










ددات االستثمار (بشكل عام و يف الدول النامية).
املواةنات الرأمسالية والتخطيط االستثماري.
املخاتر االستثمارية.
حتليل االستثمار " والفي واالساسي".
نظريات التمويل.
مصادر التمويل تويل االجل.
مصادر التمويل االسالمي.
التخطيط التمويلي.
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 6615إ:ارة املشاريع 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهةةةدف املسةةةاا إىل تعريةةةف الطالةةةب باملفةةةاهيم األساسةةةية واملنهجيةةةات والطةةةرا واألدوات
والتقنيةةةات املسةةةتخدمة يف إدارة املشةةةاريع ،وذلةةةك مةةةن خةةةالل التعةةةرف علةةةى دورة حيةةةاة املشةةةروع
التفصيلية ,والتعرف علةى اجملةاالت املعرفيةة يف إدارة املشةاريع ،مثةل إدارة نطةاا املشةروع ،إدارة
الزمن يف املشروع ،إدارة الكلفة يف املشروع ،إدارة اجلودة يف املشروع ،إدارة املةوارد البشةرية يف
املشةةروع ،إدارة املخةةاتر يف املشةةروع ،إدارة املشةةرتيات يف املشةةروع ،وغريهةةا ,كمةةا يةةتم عةةر
ومناقشة العديد من األمثلة واحلاالت العملية الواقعية ملشاريع يف جماالت طتلفةة ,يسةتخدم فيهةا
الطلبة املفاهيم واملنهجيات واألدوات اليت يتم تناواا ضمن املساا.

 6616األسواق املالي جالنقدي  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف املساا اىل توضيح تبيعة وماهية السوا املالية والنقدية ومكوناتهما ،ودور الوسطاء
يف خلق السوا املاليةة ،يةتم الرتكيةز يف هةذا ا ملقةرر علةى األسةواا املاليةة والنقديةة علةى أنهةا مةن
املكونات األساسةية للنظةام املةالي .وينةاقش مبزيةد مةن البحةث والتحليةل كةل مةن أسةواا النقةد
وسوا العمالت األجنبية وسوا اليورو والدوالر ،وأدوات الدين قصرية األجل ،واملؤسسةات املاليةة
كالبنوك وبيوتات اخلصم ،وأسواا رأس املال .كما يبحث يف تأثري أسةعار الفائةدة علةى أسةعار
أدوات التعامل .ومؤشر األسهم وكيفية حسابه وتكوينه ومدلوالته بالنسبة للمستثمر واالقتصاد
الوتي ،ومناقشة السوا املالية من حيث الكفاءة وأهم األةمات اليت تعرضت اا األسواا املالية
يف البلدان املتقدمة والبلدان الناشئة ودور العوملة يف تطوير وتكامل السوا املالية.

 6617اإل:ارة االسرتاتيجي املتقدم  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهةدف هةةذا املسةاا إىل عةةر

وحتليةل مفةةاهيم ومنةاذج اإلدارة االسةةرتاتيجية وتطبيقاتهةةا يف

املنظمات املعاصرة ,مع الرتكيز على التحليل االسرتاتيجي وصياغة االسةرتاتيجيات وتنفيةذها يف
املنظمةةةات ,كمةةةا يهةةةدف املسةةةاا إىل التعمةةةق يف آليةةةات التحليةةةل وعمليةةةات التصةةةميم والتنفيةةةذ
لالسرتاتيجيات العامة على مستوى املنظمات اإلداريةة ,كمةا يتنةاول املسةاا دراسةة وحتليةل تطةور
الفكةةر االسةةرتاتيجي والثقافةةة التنظيميةةة ,وعمليةةات حتليةةل البيئةةة الداخليةةة والبيئةةة اخلارجيةةة
ملنظمات األعمال وحتديات اإلدارة االسرتاتيجية .
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 6618نظم املعلومات اإل:اري  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يقوم املساا على ربط كل من الربجميةات واملةوارد البشةرية والبيانةات يف الةنظم املعلوماتيةة
الالةمة إلدارة املؤسسات وتنظيم أعمااةا ،مةن أجةل االرتقةاء بكيفيةة اختةاذ القةرارات اإلداريةة،
وإكساب املنشأة ميزة تنافسية ،كما حيتوي املساا على موضوعات ،متنوعةة مثةل األساسةيات
التنظيمية والتقنيةة لةنظم املعلومةات ،ونظةم مسةاندة املعلومةات ,باإلضةافة إىل بنةاء وتطةوير وإدارة
أنظمة املعلومات ،ونظم املعلومات الوظيفية ،ونظم إدارة سلسلة التزويد ،ونظم إدارة العالقةة مةع
الزبائن ،ونظم املعلومات املوجهة لدعم القرارات اإلدارية.

 6619االقتصا :القياسي  3 :ساعات معتمدة  1نظري  9 ،عملي)
يتنةةاول هةةذا املسةةاا موضةةوعات إحصةةائية متقدمةةة يسةةتفيد منهةةا الطالةةب يف حياتةةه العمليةةة
وإثناء دراسته ,من خالل ما يقدمه املساا من موضوعات ختص عملية اختاذ القرارات املبنية على
البيانات ,وحتليل واختبار النظريات االقتصةادية املختلفةة ،واملسةاعدة يف رسةم السياسةات واختةاذ
القرارات والتنبؤ بقيم املتغريات االقتصادية يف املستقبل ,وتساعد الطالب على اختبةار الفرضةيات
البحثيةةة بطةةرا إحصةةائية متقدمةةة باسةةتخدام الربجميةةات اإلحصةةائية املتقدمةةة ,كمةةا ويسةةتفيد
الطالب من مضمون تلك املادة خالل مرحلة إعدادال لرسالة املاجستري.

 6611االمتحان الشامل لطلب مسار االمتحان الشامل) :
يتوجةةةب علةةةى الطالةةةب/ة يف مسةةةار االمتحةةةان الشةةةامل بعةةةد اجتيةةةاة املتطلبةةةات االجباريةةةة
واالختياريةةة بواقةةع ( )36سةةاعة معتمةةدة ،أن يتقةةدم المتحةةان شةةامل يتقةةرر وفقةةا لنتائجةةه منح ةه
الدرجة ,والذي يتألف من ستة مساقات من ضمن املسةاقات االجباريةة يف اخلطةة وهةي (احملاسةبة
اإلدارية االسرتاتيجية ,ومعايري احملاسبة واالبالغ املالي الدولية ,والتحليل املالي واحملاسيب املتقدم,
وتةة دقيق احلسةةةابات املتقةةةدم ,وإدارة ماليةةةة متقدمةةةة ,وإدارة احملةةةافظ االسةةةتثمارية) ،ويف حةةةال ا
يتمكن الطالب/ة من اجتياة االمتحان الشامل يعطى الطالب فرصة ثانية فقط ،ويف حةال عةدم
اجتياةال لالمتحان الشةامل للمةرة الثانيةة بنجةال ميةنح الطالةب شةهادة الةدبلوم العةالي يف احملاسةبة
والتمويل.
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توصيف مقررات برنامج ماجستير الادارة والسياسات العامة:
 6910منائج البحث العلمي يف العلوم اال:اري  3ساعات معتمدة  9نظري
1 ،عملي)
يصف املساا مفهوم البحث العلمي وفلسفاته ومناهجه املختلفة وترا واساليب تنميتهةا يف
جمةال العلةةوم االجتماعيةةة مبةةا ميكّةةن الطلبةةة مةةن حةةل املشةةكالت الةةيت تواجةةه املنظمةةات العامةةة
باإلسلوب الكمي والنوعي .كما سيتم تناول وباسلوب نظري وتطبيقي معمةق العناصةر املختلفةة
للبحث العلمي بدءا من صياغة مشكلة البحث ،وحتديد اسةاليب املعاينةة وادوات عةع البيانةات
وحتليلةةها وتصةةميم البحةةث واعةةداد اخلطةةة البحثي ةة وكتابةةة تقريةةر البحةةث وتقوميةةه .كم ةا يةةربة
املساا القضةايا واملشةكالت املعاصةرة يف البحةث العلمةي يف جمةال العلةوم االداريةة واالجتماعيةة
وكيفية التعامل معها .كما سيتم التطرا اىل ادوات التحليل االحصائي لبيانةات البحةث العلمةي
واالساليب احملوسبة اخلاصة بتحليل البيانات.

 6915اال:ارة العام املتقدم  3ساعات معتمدة  3نظري)
يتنةاول هةةذا املسةةاا موضةةوع االدارة العامةةة كحقةةل دراسةةي ،وينةةاقش مفهةةوم االدارة العامةةة
واهدافها ودورها يف اجملتمعات املعاصرة ،وتطور الفكر االداري واالجتاهات احلديثة املختلفةة،
وكذلك تبحث يف اجلوانب التطبيقية يف االدارة العامة من خالل مناقشة وظائف العملية االدارية
مةةن ختطةةيط وتنظةةيم وتوجيةةه ورقابةةة ،وتركةةز علةةى بيئةةة االدارة العامةةة ومضةةامينها االداريةةة يف
الدول النامية.

 6911السياسات العام  3ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا إىل التعريف مبفهوم السياسات العامة وتطةور هةذا العلةم وظهةورال ضةمن
حقةةةل االدارة العامةةةة ،وعالقةةةة علةةةم السياسةةةات العامةةةة بةةةالعلوم االخةةةرى وخاصةةةة االدارة العامةةةة
واملستويات اخلاصة بالسياسات العامة على املستوى العام ومستوى هرمية البناء املؤسسي للدولةة
واحلكومة ،والتعرف إىل حتليل السياسات العامة مةن حيةث االتةر املنهجيةة واالبعةاد واهميتهةا
ومنةةةاذج اختةةةاذ القةةةرار يف السياسةةةات العامةةةة ومراحلةةةها والفةةةاعلني يف صةةةنع السياسةةةات العامةةةة
ومنفةةذيها وتقيمهةةا وكةةذلك تزويةةد الطلبةةة بأسةةاليب حتليةةل السياسةةات العامةةة واليةةات التنفيةةذ
للسياسات واهمية عملية التنفيذ يف صنع السياسات العامة وما قةد يواجةه التنفيةذ مةن صةعوبات
اثناء عملية التنفيذ كما يتطرا املساا اىل اجلهات املعنية بعملية التنفيذ وتتةوىل مسةؤولية تنفيةذ
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السياسات العامة او االشراف عليها والتعرف إىل املستلزمات العملية لتنفيذ السياسات العامة من
عناصةةر ماديةةة ومعنويةةة وتنظيميةةة وتعريةةف الطالةةب مبفهةةوم التقيةةيم للسياسةةات العامةةة وانواعةةه
ومتطلبات هذال العملية واجلهات اليت تتةوىل عمليةة التقيةيم واملعةايري الةيت يسةتند اليهةا يف تقيةيم
السياسات واملتطلبات الالةمة لذلك باإلضافة لعالقة السياسات باملواةنة العامة .

 6911ا:ارة املة ةةوار :البش ة ةةري  :م ة ةةدخل اسة ةةرتاتيجي  3س ة ةةاعات معتم ة ةةدة 3
نظري)
يصف املساا ومبنهج تكاملي مشولي بنّاء االنشطة كافةة ذات العالقةة بةاإلدارة املعاصةرة
للموارد البشرية يف املنظمات العامة بدءا من التخطيط للقوى العاملة مرورا باالستقطاب والتعيني
والتدريب والتطوير والتعويض والسياسات املعتمدة للرواتب واالجور وتقويم االداء وانتهاءً بالربامج
املختلفة لالستغناء عةن العةاملني سةواء باالسةتقالة ،او الطةرد ،او التقاعةد ،او الوفةاة .كمةا يةربة
املساا السياقات القانونية إلدارة املوارد البشرية يف املنظمات العامةة وكةذلك الوسةائل واالدوات
الناجحة إلدارة عالقات العمل ،اي عالقةة العةاملني او االدارة العماليةة بةإدارات املنظمةات العامةة.
كما يصف املسةاا االسةاليب احلديثةة يف ادارة قواعةد البيانةات لةنظم املعلومةات املتعلقةة بةالقوى
العاملة وكيفية استخدامها وتكييةف الةربامج احملوسةبة ونظةم املعلومةات يف جمةاالت معينةة مةن
املةةوارد البشةةرية مبةةةا يسةةاعد علةةى اختةةةاذ قةةرارات فاعلةةة مثةةةل بنةةاء االسةةرتاتيجيات ،االختيةةةار
والتعيني ،والتدريب ،والتعويض ....اخل.

 6913السياسات املالي جاملوازنات العام  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا االتار العام للسياسات املالية مةن خةالل دراسةة نظريةات اإلدارة املاليةة
العامة وأهميتها يف الدول احلديثة ،ومصادر التمويل العام وتتبع تطور قواعد وأهداف السياسات
املالية ،ويركز املساا على أهمية السياسات املالية ودورها الفاعل يف االستغالل األمثةل للمةوارد
املالية واهم الفاعلني يف صنع هذال السياسات على املستوى احمللي واملستوى الدولي .كما يتناول
املسةةاا توضةةيح املواةن ةات العامةةة ومبادئهةةا وأنواعهةةا كإتةةار الختةةاذ القةةرارات املاليةةة وحتديةةد
السياسةةات املاليةةة الةةيت يةةتم ترعتهةةا ضةةمن بنةةود املواةنةةة العامةةة .ولةةن يقتصةةر هةةذا املسةةاا علةةى
النظريات واألسس واملفاهيم املالية وإمنا سيشمل الواقع التطبيقي اا يف فلسطني.
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 6919ا:ارة الدجل  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا تطور مفهوم ومكونات الدولة احلديثة واملستويات االداريةة الةيت تشةملها
الدولة وكذلك ابةرة اايئةات املركزيةة واحملليةة الةيت تتشةكل منهةا مةع تنةاول تصةنيفات الةدول
وانواعها واالليات اليت يتم فيها صنع السياسات العامة وفةق كةل تصةنيف ,كمةا يتنةاول املسةاا
دور اجملتمةةع املةةدني يف الدولةةة احلديثةةة وقواعةةد التمثيةةل للمجتمةةع يف مكونةةات الدولةةة احلديثةةة
وعالقةةة السةةلطات الةةثالث مةةع بعضةةها الةةبعض وكيةةف تةةؤثر هةةذال العالقةةة علةةى صةةنع السياسةةات
العامة يف الدولة.

 6919اخالقيات اال:ارة العام  3ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا اىل تعريف الطلبة بأبرة األخالقيات اليت جيةب أن يتحلةى بهةا املوظةف يف
املنظمةةات علةةى اختالفهةةا وخباصةةة يف املنظمةةات العامةةة ومعرفةةة املقصةةود باملنظمةةة األخالقيةةة
واألسس اليت تستند اليها والنظريات اليت تعتمد عليها أخالقيةات الوظيفةة العامةة  ,كمةا يتنةاول
املساا األخالقيةات الةيت علةى القيةادة االلتةزام بهةا ,وينةاقش كةذلك مةدونات السةلوك االخالقيةة
اخلاصةةة بالقطةةاع العةةام واملؤسسةةات األهليةةة يف التجةةارب الدوليةةة ويف فلسةةطني ,ودور البيئةةة يف
تعزيةةز األخالقيةةات املهنيةةة يف الوظيفةةة العامةةة كمةةا يتنةةاول املسةةاا دور اإلدارة يف توجيةةه وتنميةةة
السةةلوك االخالقةةي وخلةةق منةةاخ تنظيمةةي معةةزة للسةةلوكات االخالقيةةة واثةةر هةةذال األخالقيةةات يف
حتقيق اهداف املنظمة وتعزيز االنتماء والوالء للموظفني.

 6905حلق حبث  3 :ساعات معتمدة  3عملي)
اجباري ملسار الشامل فق
يتم العمل يف هذا املساا على قراءة وحتليةل ومناقشةة عةدد مةن األحبةاث املنشةورة يف أوعيةة
نشةةر

كمةةة وبشةةكل عةةاعي حةةول مواضةةيع متقدمةةة وطتةةارة يف الربنةةامج العةةام ويف جمةةال

الرتكيز حيددها الربنامج وأستاذ املساا على أن يقوم كل تالب بإعداد دراسة متقدمة ملوضوع
طتةةار يف الربنةةامج العةةام أو تبعةةا لتخصةةص الطالةةب مةةن ضةةمن مواضةةيع املسةةاقات الةةيت يطرحهةا
الربنامج وذلك بناء على توجهات الطلبة املختلفة بهدف التعمق يف دراستها وحتليلها .كتابة حبث
متعمق وعر

نتائجه .ويشمل املساا مناقشة مبادئ األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي.
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 6915حتليةةل السياسةةات االقتصةةا:ي جاالجتماعي ة يف فلسةةطة 3 :سةةاعات
معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  6911السياسات العامة  ،اجباري ملسار الشامل فقط
ينةةاقش هةةذا املسةةاا اهةةم السياسةةات الةةيت حتةةدد املعةةاا االقتصةةادية واالجتماعيةةة يف البيئةةة
الفلسطينية من خالل التعرف إىل آلية صنع السياسات العامة يف اجملةال االقتصةادي واالجتمةاعي
والفاعلني املؤثرين يف عملية صنع هذال السياسات واهم املشةكالت الةيت تقةع علةى أوليةات صةناع
السياسات العامة كما يتناول املسةاا دور املنظمةات األهليةة والقطةاع اخلةاص واملةوتن يف صةنع
ورسم تلةك السياسةات واليةات التنفيةذ والتقيةيم لتلةك السياسةات كمةا يةدخل املسةاا يف حةاالت
عملية للسياسات اقتصادية واجتماعية من واقع البيئة الفلسطينية.

 6918إ:ارة املشاريع يف املؤسسات  3 :ساعات معتمدة  9نظري  1،عملي)
يتناول هذا املساا مدخل إىل إدارة املشةروع وتعريةف للمشةروع ودورة حيةاة املشةروع واختيةار
املشروع وأساليب التخطيط والتنظيم والتقيةيم وجدولةة املشةروع وتوةيةع املةواد ،ومراقبةة املشةروع
وكذلك التحديات والصةعاب الةيت تواجةه املشةروع وصةفات مةدير املشةروع ومسةؤولياته وحتديةد
اسةرتاتيجيات الوصةةول إىل األهةةداف ،ورسةةم ميزانيةةة املشةةروع ،كمةةا يتنةةاول املسةةاا املخططةةات
الشبكية وآلية حتديد املسةار احلةرج ،وجدولةة املشةروع وإعةادة اجلدولةة ،باإلضةافة إىل مصةادر
متويل املشروع  ،وحتليل السوا وحتليل موقع املشروع ،إدارة الشةراء واملسةتودعات فيهةا ،ودورهةا
يف حتقيق التنمية االقتصادية ،وأسباب جنال وفشل املشروع.

 6990العالقات العام جالدجلي  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا تعريف املفاهيم األساسية للعالقات العامة وتطورها وأهميتهةا علةى أنهةا
ممارسة وتطبيق وليس جمرد تنظري ،أيضاً هي أحدى وسائل الرتويةج والتةأثري علةى الةرأي العةام،
موقةةع العالقةةات العامةةة يف جمةةال اإلدارة ،حبةةوث العالقةةات العامةةة ،التنظةةيم اإلداري للعالقةةات
العامة ،وأنةواع العالقةات العامةة ثةم دور االتصةال يف العالقةات العامةة ،ودور العالقةات العامةة يف
إدارة األةمةةات وكةةذلك النهةةو

باملؤسسةةة ،كمةةا يتطةةرا املسةةاا لتنةةاول العالقةةات الدوليةةة مةةن

حيةةث االتصةةال والتواصةةل والتشةةبيك مةةع املؤسسةةات الدوليةةة .كمةةا يتطةةرا املقةةر لةةدور مةةوظفي
العالقات العامة باالستعانة باملستشار اخلارجي ،كما يتطرا املساا جملموعة من املواضةيع ذات
الطبيعةةة اخلاصةةة بعمةةل العالقةةات العامةةة منهةةا بةةرامج اإلعةةالم اخلةةارجي ،الةةربامج اإلعالميةةة
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ااجوميةة ،الةةربامج اإلعالميةةة الدفاعيةةة ،بةةرامج التصةةدي للشةةائعات والدعايةةة الكاذبةةة ،بةةرامج
استقبال الشكاوي والرد عليها ،برامج األةمات واملشكالت الطارئة.

 6995نظم املعلومات جاحلكومة االلكرتجنية  3 :سةاعات معتمةدة  9نظةري،
1عملي)
يهدف املساا إىل تعريف الطالب باملفاهيم األساسية ألنظمةة املعلومةات ومةدى تةأثري وفائةدة
هذال النظم على األعمال اإلدارية يف املؤسسات العامة باعتبارها عنصراً مهماً للتخطيط والتنسيق
واختاذ القرارات يف املؤسسة ،وشرل البيئةة التحتيةة الالةمةة لتطبيةق نظةام املعلومةات ،كمةا يةتم
التطرا ألنواع نظم املعلومةات اإلداريةة حسةب املسةتويات والوظةائف اإلداريةة كةذلك تةرا تةوفري
األمةةةن واحلمايةةةة لنظةةةام املعلومةةةات ،كمةةةا يتطةةةرا املسةةةاا للحةةةديث عةةةن جةةةرائم احلاسةةةوب
واالنتهاكات األخالقية بأخ القيات احلاسةوب سةواء مةا يتعلةق بةالفرد أو العمةل والتعامةل ،كمةا
يتطرا املساا للحديث عن توظيف تكنولوجيةا املعلومةات واالتصةاالت يف اخلةدمات احلكوميةة
من خالل التطرا إىل عدد من املفاهيم اخلاصة باحلكومة اإللكرتونية ،ومراحل تطوير املواقع
االلكرتونية ،والتحديات االدارية لتطوير برامج احلكومة االلكرتونية ،املعايري العاملية لتطةوير
املواقةةع االلكرتونيةةة ،التعةةرف علةةى متطلبةةات التحةةول ءةةو احلكومةةة االلكرتونيةةة ،الةةتغريات
الالةمة يف اجلوانب االدارية يف ظل احلكومة االلكرتونية.

 6916التمويل الدجلي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املس اا مفهوم التمويل الدولي وظهةور هةذا املفهةوم يف العصةر احلةديث وعالقتةه
بالعالقةةات الدوليةةة واسةةعار الصةةرف والعمةةالت االجنبيةةة وانتقةةال رؤوس االمةةوال بةةني الةةدول ودور
املؤسسةات املاليةةة الدوليةة كالبنةةك الةدولي وصةةندوا النقةد الةةدولي يف توجيةه السياسةةات العامةةة
للةةةدول وكةةةذلك يتنةةةاول امل سةةةاا مصةةةادر التمويةةةل الةةةدولي ومفهةةةوم العجةةةز والفةةةائض يف ميةةةزان
املدفوعات كما يتناول املساا ابرة االةمات املالية اليت واجهت االقتصاد العاملي وخباصةة األةمةة
اآلسيوية واألةمة املالية اليت نشأت عن أةمة الرهن العقاري وكذلك ابرة العقود اليت ميكن ان
تنشا ضمن التمويل الدولي.

 6901موضوعات خاص  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا اىل تعزيةز معرفةة الطالةب بةبعض املوضةوعات االداريةة املعاصةرة يف حقةل
االدارة والسياسات العامة من خالل ترل موضوعات متنوعة معاصرة ،مثل الشراكة بني القطاع
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العام واخلاص واخلصخصة ،وادارة الوقت واحلوكمة ،واساليب مشاركة املةواتنني يف خطةط
التنميةة ،ودور الةةتغريات الدوليةةة والعوملةةة يف التةةأثري علةى حقةةل االدارة العامةةة ،هةةذا باإلضةةافة إىل
التطةةةرا إىل موضةةةوعات ذات صةةةلة بةةةتغري دور احلكومةةةة يف اجملتمةةةع وغريهةةةا مةةةن املوضةةةوعات
املعاصرة.

 6998إ:ارة اجلو:ة جالتميد يف املؤسسات  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا إىل تزويد الطالب باألساليب واملفاهيم العلمية احلديثةة يف جمةال إدارة اجلةودة
واليت تعد مةن أهةم مقومةات جنةال املؤسسةة علةى املسةتوى احمللةي والةدولي ،ويغطةي هةذا املسةاا
تطور مفهوم اجلةودة ،وأدوات حتسةني اجلةودة ،وجةداول الضةبط واملراقبةة ،وتكةاليف اجلةودة،
والعالقة بني األيزو وإدارة اجلودة ،ومةداخل تطبيةق إدارة اجلةودة وسلسةلة املعةايري الدوليةة .كمةا
يتطةةرا املسةةاا إىل أسةةس املقارنةةة املرجعيةةة كونهةةا أحةةد ادوات حتسةةن تةةرا العمةةل ،واحليةةود
السداسي (سيجما  )6وتكاليف اجلودة ،وكذلك أهمية الضبط االحصائي للجودة.

 6935ا:ارة التعاقد يف املؤسسات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهةةدف هةةذا املسةةاا إىل تعريةةف الطالةةب مبفهةةوم العقةةد االداري وابةةرة صةةور العقةةود اإلداريةةة مةةن
عقود املقاوالت واالشغال واخلدمات باإلضافة لعقود الشراء والتأجري وغريها من صور التعاقةد
يف النظةةةام الفلسةةةطيي وذلةةةك مةةةن خةةةالل تنةةةاول قةةوانني الشةةةراء احلكةةةومي للةةةواةم واخلةةةدمات
واالشةغال ومةا تضةةمنته هةذال العقةةود مةن اجةراءات واليةةة اختيةار املتعاقةةدين ويتطةرا املسةةاا إىل
املسؤولية التعاقدية والتزامات املتعاقدين والتزامات االدارة وكةذلك سةلطات االدارة يف مواجهةة
املتعاقد معها وانةواع اجلةزاءات الةيت ميكةن ان توقعهةا وحقةوا املتعاقةد مةع االدارة حتةى نهايةة
العقود وصور انتهاء العقود ،كما يتطرا املساا إىل بعض العقود اليت متت يف البيئة الفلسطينية
كعقةةود شةةركات االتصةةاالت والكهربةةاء وغريهةةا مةةن العقةةود وكةةذلك عقةةود الشةةراكات مةةع
القطاع اخلاص.

 6917نظم احلكم احمللي :مدخل مقارن 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا اىل اعطةاء الطالةب فكةرة عةن نشةأة االجهةزة احملليةة ،وحتديةد مفهةوم الالمركزيةة
االدارية ،واشكااا ،واهدافها ،وتوضةيح معةايري املقارنةة بةني احلكةم احمللةي واالدارة احملليةة،
وبيةةان اركةةان االدارة احملليةةة .وكةةذلك تركةةز املةةادة علةةى تشةةكيل اجملةةالس احملليةةة ،ونظةةم
العاملني فيها ،ودراسة العالقة بني االدارة احمللية واحلكومة املركزية ،وحتديد املشاكل الةيت
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تعةةاني منهةةا االدارة احملليةةة يف فلسةةطني علةةى ضةةوء جتةةارب بعةةض الةةدول العربيةةة والةةدول الغربيةةة
واظهار عناصر التوافق االختالف بني هذال النظم والنظام الفلسطيي.

 6910اال:ارة االسرتاتيجي  3 :ساعات معتمدة  9نظري1 ،عملي)
يصةةف املسةةاا وبطريقةةة خالقةةة املكونةةات االربةةع لرمنةةوذج العةةام لةةإلدارة االسةةرتاتيجية
كونهةةا مكونةةات مرتابطةةة ومتتابعةةة بةةدءا مةةن التحليةةل االسةةرتاتيجي للبيئةةة بشةةقيها الداخليةةة
واخلارجيةةة ،ثةةم مرحلةةة صةةياغة االسةةرتاتيجية او بنةةاء اخلطةةط االسةةرتاتيجية ،ومةةن ثةةم التنفيةةذ
االسرتاتيجي واخريا الرقابة االسرتاتيجية .كما سيتم ابراة النمةاذج العصةرية االخةرى للتخطةيط
االسةةةرتاتيجي يف املنظمةةةات احلكوميةةةة .وسةةةيتم كةةةذلك البحةةةث يف اإلتةةةار العةةةام للةةةتفكري
االسرتاتيجي واالشكال املختلفة للعمل االسرتاتيجي ،وسيتم الرتكيز وبشةكل مسةتفيض علةى
عناصةةةر التخطةةةيط االسةةةرتاتيجي بةةةدءا مةةةن صةةةياغة رؤيةةةة املنظمةةةة العامةةةة ورسةةةالتها واهةةةدافها
االسرتاتيجية واالسةرتاتيجيات املناسةبة واخةريا السياسةات املالئمةة لتنفيةذ االسةرتاتيجية وحتقيةق
اهداف املنظمة العامة ورؤيتها ورسالتها .كما يركز املساا على اجلوانب العملية والتطبيقية يف
صياغة اخلطط االسرتاتيجية للمنظمات العامة.

 6908الرسال  6ساعات معتمدة  1نظري  6 ،عملي)
متطلب سابق  6910مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلدارية
( لطلبة مسار الرسالة فقط)
هذا املساا يقتصةر فقةط علةى تلبةة مسةار الرسةالة ،وفيةه خيتةار الطالةب/ة وبالتنسةيق مةع
مشرفه موضوع ًا حبثياً يعكس مشكلة ما ،ويةتم معاجلتهةا وفةق األصةول البحثيةة الةيت تعلمهةا
الطالب يف مساا مناهج البحث العلمي .ويتوجب على الطالب/ة يف مسار الرسةالة إعةداد رسةالة
ماجستري يف أحد االدارة والسياسات العامة أو بعض القضايا األخرى ذات العالقة يف بيئة العمةل
الفلسطيي .وميكن تسةجيل سةاعات الرسةالة بعةد اجتيةاة ( )91سةاعة بنجةال ،وأن يكةون مةن
بينها مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلدارية.
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توصيف مقررات برنامج ماجستير القيادة والإدارة الاستراتيجية:
 6951القيا:ة اال:اري املتقدمة  :املفةائيم جالنظريةات  3سةاعات معتمةدة 3
ساعات نظري)
يهةدف هةذا املسةاا إىل العريةف مبفهةوم القيةةادة واهميتهةا والةدور الةذي تقةوم بةه يف العمليةةة
االداريةةة انطالقةةا مةةن متطلبةةات القةةرن احلةةادي والعشةةرون ،كمةةا يع ةرّف بةةالتطورات احلديثةةة يف
القيادة االدارية مثل القيادة التحويلية ومتطلباتها والقيادة التبديلية والقيادة االستشرافية وبيئتها،
كما يصف املقرر دور القيادة يف تطوير املنظمات وجعلةها أكثةر مواكبةة للةتغريات املسةتمرة يف
بيئةة االعمةال .ويعةرّف املسةاا بةةبعض النمةاذج والنظريةةات واالمنةا القياديةةة املعاصةرة يف القيةةادة
االدارية ،ويقدم كذلك حاالت دراسية ناجحةة يف القيةادة االداريةة سةوا ًء علةى املسةتوى احمللةي او
العربي او الدولي.

 6959تنمي املهارات القيا:ي  3ساعات معتمدة  9نظري  1 ،عملي)
يصف املساا املهارات اليت جيب ان ميتلكها القائد االداري العصري كي يستطيع التةأثري
يف افكةةار االخةةرين وسةةلوكاتهم واحلصةةول علةةى أفضةةل اداء مةةنهم لصةةال املنظمةةة .وم ةن هةةذال
املهارات مهارات االتصال والتواصل مع اآلخرين (أفةراد ،أو وحةدات اداريةة ،أو منظمةات) سةواءً
داخل التنظيم او خارجه ،مهارات التنسيق والتوجيه ،حل النزاعات والصةراعات احلاصةلة داخةل
التنظيم او مع احمليط اخلةارجي ،التحفيةز بأشةكاله املختلفةة ،تعزيةز القةدرات التفاوضةية لةدى
القادة االداريني ،العمل يف ظل الضغوتات ،والقدرة على حل املشكالت واختاذ القرارات سةواء
التكتيكية منها او االسةرتاتيجية .كمةا يصةف املقةرر الوسةائل واالدوات الةيت ميكةن توظيفهةا
إلكساب القادة املهارات القيادية الالةمة.

 6919ا:ارة السلوك التنظيمي  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يهةةةةدف املسةةةةاا اىل التعريةةةةف بالسةةةةلوك االنسةةةةاني يف العمةةةةل و ةةةةددات سةةةةلوك االفةةةةراد
كالشخصةةية االنسةةانية واالدراك ،والتعلةةيم ،وغريهةةا ،والتعريةةف باجلماعةةات وديناميةةات عملةةها
وتطبيقاتهةا وحتليةةل أثرهةا يف السةةلوك االنسةاني لرفةةراد واجلماعةات يف املنظمةةات .كمةا يعةرّف
املساا مبفةاهيم الدافعيةة واحلافزيةة ونظرياتهةا املختلفةة ودورهةا يف التةأثري يف سةلوك االفةراد يف
العمةةةل .ويصةةةف املسةةةاا ايضةةةا املةةةتغريات اايكليةةةة والرمسيةةةة يف املنظمةةةات وأثرهةةةا يف السةةةلوك
االنساني .ويعرّف املساا كذلك بالعوامل السلوكية يف املنظمات كاالتصال ،والتأثري والنفوذ،
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والنةزاع ،والقيةةادة ،واملشةةاركة االداريةةة واشةةكااا املختلفةةة .كمةةا يصةةف املسةةاا مفةةاهيم مثةةل
الرضا الوظيفي واملناخ املؤسسي واخالقيات الوظيفة وحيلل ابعادها املختلفة وترا قياسها.

 6957اإل:ارة االسرتاتيجي  :مدخل نظةري جتطبيقةي  3سةاعات معتمةدة 9
نظري  1 ،عملي)
يصف املقرر وبطريقة خالقة املكونات االربع لرمنوذج العام لةإلدارة االسةرتاتيجية كونهةا
مكونات مرتابطة ،ومتتابعة ،بدءاً من التحليل االسرتاتيجي للبيئة بشقيها الداخلية واخلارجيةة،
ثةةم مرحلةةة صةةياغة االسةةرتاتيجية او بنةةاء اخلطةةط االسةةرتاتيجية ،ومةةن ثةةم التنفيةةذ االسةةرتاتيجي،
واخةةةريا الرقابةةةة االسةةةرتاتيجية .كمةةةا سةةةيتم البحةةةث يف اإلتةةةار العةةةام للةةةتفكري االسةةةرتاتيجي
واالشةةكال املختلفةةة للعمةةل االسةةرتاتيجي ،وسةةيتم الرتكيةةز وبشةةكل مسةةتفيض علةةى عناصةةر
التخطةةةيط االسةةةرتاتيجي بةةةدءا مةةةن صةةةياغة رؤيةةةة املنظمةةةة ورسةةةالتها واهةةةدافها االسةةةرتاتيجية
واالس رتاتيجيات املناسبة واخريا السياسات املالئمة لتنفيذ االسرتاتيجية وحتقيق اهةداف املنظمةة
ورؤيتهةةا ورسةةالتها .كم ةا يركةةز املسةةاا علةةى اجلوانةةب العمليةةة والتطبيقيةةة يف صةةياغة اخلطةةط
االسرتاتيجية للمنظمات .كما سيتناول املساا التخطيط االسرتاتيجي يف املنظمات غةري الرحبيةة
نظرا التساع حضورها يف االراضي الفلسطينية.

 6910منائج البحث العلمي يف العلوم اال:اري  3ساعات معتمدة  1نظري
 9 ،عملي)
يصف املساا مفهوم البحث العلمي وفلسفاته ومناهجه املختلفة وتةرا واسةاليب تنميتهةا يف
جمال العلوم االدارية واالقتصادية مبةا ميكّةن الطلبةة مةن حةل املشةكالت الةيت تواجةه املنظمةات
بأشكااا املختلفة .كما سيتم تناول وباسلوب نظري وتطبيقةي معمةق العناصةر املختلفةة للبحةث
العلمي بدءا من صياغة مشكلة البحث ،وحتديد اساليب املعاينة وادوات عع البيانات وحتليلها
وتصةةميم البحةةث واعةةداد اخلطةةة البحثيةةة وكتابةةة تقريةةر البحةةث وتقوميةةه .كم ةا يةةربة املسةةاا
القضايا واملشكالت املعاصرة يف البحث العلمي يف جمال العلوم االدارية وكيفية التعامل معهةا.
كما سيتم التطةرا اىل ادوات التحليةل االحصةائي لبيانةات البحةث العلمةي واالسةاليب احملوسةبة
اخلاصة بتحليل البيانات.
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 6917الرقاب اإل:اري يف املؤسسات  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يهدف املقرر إىل تعريف الطالب/ة باملبادئ واملفاهيم األساسية للرقابة اإلدارية مبا يف ذلةك
أنواع الرقابة اإلدارية وأدواتها الكمية والوصفية  ،ومراحةل العمليةة الرقابيةة وجمةاالت تطبيقهةا
داخةل املنظمةة  .كمةا يهةةدف إىل إكسةاب الطالةب/ة املهةارات الالةمةة الةيت تسةاعدال يف اختيةةار
وتطبيق األداة الرقابية املناسبة اليت تتفق وتبيعة ومتطلبات العمل

 6960منة ةةاذ عاملي ة ة يف القية ةةا:ة الناجح ة ة  3سة ةةاعات معتمة ةةدة  3سة ةةاعات
نظري)
يتناول هذا املقرر تعريف الطالب/ة اجملال الناشا من القيةادة العامليةة ،مةن خةالل متكةني
الطلبة باستكشاف فهم تاريخ وأصةول القيةادة العامليةة واملنةاهج النظريةة يف بيئةة معقةدة واضةمن
سياقات حديثة .كما سيستكشف الطلبة التحةديات للوصةول إىل املصةادر األوليةة ألدب القيةادة
العاملية ،والتفكري بعمق وبشكل نقدي حول احلالة الراهنة للتنميةة النظريةة يف القيةادة العامليةة.
كما سيتطرا املقرر إىل استكشاف طتلف الكفةاءات القياديةة العامليةة وكيفيةة تطبيةق هةذال
الكفاءات يف طتلف املناتق والثقافات يف عيع أءاء العاا.

 6998إ:ارة اجلو:ة جالتميد  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يتناول هذا املقرر مفهوم إدارة اجلودة ،مقومات إدارة اجلودة ،مقومات تطبيق إدارة اجلةودة
يف املؤسسةةةات ووسةةةائل التغلةةةب عليهةةةا ،اجلةةةودة الشةةةاملة كمةةةدخل لتحسةةةني ومتيةةةز األداء يف
املؤسسات ،وإدارة األداء املتواةن وتطبيقاته وبطاقات األداء املتةواةن ،وإدارة التغةيري والتعامةل مةع
مقاومة التغيري وسبل إجنال مبادرات التطوير والتغيري يف املؤسسة.

 6966أخالقيات القيا:ة  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يتعرف الطالب/ة من خالل مقرر أخالقيات القيادة على تبيعة السلوكات األخالقيةة يف
بيئة العمل ومعرفة تبيعةة القةرارات األخالقيةة واألدوات الالةمةة جلعةل القةرار أخالقيةا ،كمةا
يتعةرف علةى أخالقيةات األعمةال لةدى املةديرين ،وآليةات تهيئةة بيئةة أعمةال أخالقيةة ،وفهةم
األخالقيات التنظيمية وكيفية التعامل معها مةن خةالل فهةم سةلوك املوظةف وسةلوك أصةحاب
األعمال وآلية إدارة الصراع األخالقي بينهما ،كما يتعلم الطالب/ة كيفية تعامل الشركات
مةع اجملتمةع مةن خةالل مسةئولياتها اجملتمعيةة .ويةتم حتقيةق هةذال األهةداف واملضةامني مةن خةالل
مناقشة جمموعة من احلاالت الدراسية اليت تهدف اىل إبراة اجلوانب التطبيقية اذا املساا.
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 6968نظ ةةم املعلوم ةةات ج:جرئ ةةا يف التخط ةةي االس ةةرتاتيجي

 3س ةةاعات

معتمدة  9نظري  1 ،عملي)
يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب/ة مبفةةاهيم نظةةام املعلومةةات االسةةرتاتيجي وكيفيةةة
اسةةةتخدامه لتحقيةةةق خةةةربة تنافسةةةية ،وأنةةةواع تكنولوجيةةةا املعلومةةةات الةةةيت تسةةةتخدم ملسةةةاعدة
اسةةةرتاتيجيات األعمةةةال مةةةن أجةةةل احلصةةةول علةةةى قيمةةةة مضةةةافة ،إضةةةافة للتعةةةرف إىل املفةةةاهيم
األساسية لإلدارة االسرتاتيجية والعالقة بينها وبني نظام املعلومات االسرتاتيجي.

 6969اختاذ القرار :مدخل قانوني  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يتنةةاول هةةذا املقةةرر عمليةةة اختةةاذ القةةرار .مسةةاهمة النظةةام يف هةةذال العمليةةة .تقةةويم األنظمةةة
اإلداريةةة الداعمةةة وعمليةةة بنةةاء القةةرار .النمذجةةة وتطةةوير اختةةاذ القةةرار .أنظمةةة املعلومةةات لةةإلدارة
العليا .األنظمة اخلبرية وأنظمة إدارة املعرفة ،كما يتناول املقرر عر
والكميةةة الختةةاذ القةةرارات كمةةا يتضةةمن املقةةرر عةةر

ألهم االساليب الوصةفية

ملراحةةل عمليةةة اختةةاذ القةةرارات وصةةور

املشةةةاركة فيهةةةا ،باإلضةةةافة للتبعيةةةات القانونيةةةة جةةةراء اختةةةاذ القةةةرار االداري ،والةةةنهج متعةةةدد
التخصصةةات للبيئةةة القانونيةةة يف بيئةةة العمةةل باالعتمةةاد علةةى عناصةةر مةةن القةةانون ،واالقتصةةاد
السياسي ،واألعمال التجارية الدوليةة ،واألخةالا ،واملسةؤولية االجتماعيةة ،واإلدارة ،بةالرتكيز
علةةى القضةةايا اإلداريةةة الةةيت تواجةةه املةةديرين التنفيةةذيني يف خططهةةم ،ويف التنظةةيم ،واألفةةراد،
والقيادة ،والسيطرة على عمليات شركة.

 6971املوازنات جتنمي املوار 3 : :ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يتنةةاول هةةذا املقةةرر التعريةةف بأهميةةة القةةوائم املاليةةة واملواةنةةات التقديريةةة ألغةةرا

التحليةةل

والتخطيط املالي ،وذلك بهدف جتديد نقا القوة الضعف يف اداء املنشيت من أجل تعزيز ما هو
قوي ومعاجلة ما هو ضعيف .كما تتناول أيضا" التعريف بالنسب املالية كأحد الوسةائل لتحليةل
القوائم املالية اىل جانب وسائل أخرى من أجةل الةتمكن مةن عمليةة التخطةيط املسةتقبلي للمةوارد
املالية  ،وخباصة ما يتعلق بالتخطيط لالحتياجات املالية واعداد املواةنة النقدية

 6979القيا:ة جالنوع االجتماعي  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يركةةز هةةذا املقةةرر علةةى حملةةة عامةةة عةةن جتةةارب القةةادة مةةن الرجةةال والنسةةاء القياديةةات
بةةالرتكيز علةةى االسةةباب والتجةةارب الةةيت اكتسةةبتها النسةةاء يف الوقةةت احلاضةةر والةةيت اهلتهةةا
للوصةةول إىل مناصةةةب قياديةةةة  ،كمةةةا يبحةةةث يف االسةةباب الةةةيت تةةةدفع الرجةةةال لتةةةبي القناعةةة
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بةةاحقيتهم بشةةكل كةةبري للوصةةول للقيةةادة أكثةةر مةةن املرأة،كمةةا يطةةرل بعضةةا مةةن املقرتحةةات
ملعاجلة هذال املسائل ،ويستعر

املقةرر مسةار البحةث مةن جمموعةة متنوعةة مةن التخصصةات يف

العلةةوم االجتماعيةةة ،مبةةا يف ذلةةك علةةم الةةةنفس االجتمةةاعي وعلةةم االجتمةةاع واالقتصةةاد والعلةةةوم
السياسية واإلدارة والعلوم التنظيمية ،واألنثروبولوجيا.

 6970القي ةةا:ة ج:جرئ ةةا يف ا:ارة الص ةةراع جالتف ةةاجض  3س ةةاعات معتم ةةدة 3
ساعات نظري)
يتناول هذا املقرر منع وإدارة الصراعات الداخلية واخلارجية اليت تواجه قادة اليوم ،حتديد
االستجابات املعتادة حلاالت الصةراع ،أسةاليب الصةراع املختلفةة وكيفيةة االسةتفادة مةن البةدائل
ملعاجلةةة الصةةراع قبةةل حدوثةةة بةةدال مةةن أسةةلوب رد الفعةةل ،إجةةراء حتقيقةةات لتقصةةي احلقةةائق يف
مكةةان العمةةل ،بنةةاء مهةةارات حةةل النةةزاع مةةن خةةالل املفاوضةةات األساسةةية ،والعمليةةات لتسةةوية
املناةعةةات ،تةةرا ومنةةاذج إجةةراء مناقشةةات بنةةاءة مةةع العةةاملني علةةى املواضةةيع مبةةا يف ذلةةك وضةةع
أهداف األداء ،التغذية الراجعةة وخطةط حتسةني األداء ،تةرا دراسةة الصةراع يف أمةاكن العمةل
الداخلية بةني األفةراد وفةرا العمةل ،الصةراع اخلةارجي مةع العمةالء ،واالسةرتاتيجيات واملهةارات
املكتسبة وتطبيقها.

 6975إ:ارة املنظمات الدجلي  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يتناول املقرر التعريف باملنظمات الدولية ونشأتها وتطورها ،والشخصةية القانونيةة للمنظمةة
الدوليةة ،واآلثةار املرتتبةةة علةى االعةةرتاف بهةا ،كمةةا يتنةاول املقةةرر دراسةة أهةةم املنظمةات الدوليةةة
والرتكيز على بعض املنظمةات العامليةة األكثةر شةهرة يف العةاا ،وبعةض املنظمةات والوكةاالت
املتفرعةةة عنهةةا .باإلضةةافة لتناولةةه دراسةةة أهةةم املنظمةةات اإلقليميةةة ،كمنظمةةة الةةدول العربيةةة،
ومنظمة الدول اإلسالمية ،واالحتاد اإلفريقي وغريها.

 6977قيا:ة التغيس التنظيمي  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يتناول املقرر دور القيادة يف إدارة التغيري داخل املنظمة والتغيريات اجلوهرية وغري اجلوهرية
املطلوبة يف املنظمة ،ويركز هذا املساا على حتديد وتوضيح مفهوم قيادة عمليةة التغةيري ،وتتبةع
تطور مفهوم التغيري يف الفكر اإلداري ،والتطوير التنظيمي وبيان اهميته ،وتبيعته ومستوياته،
ومناقشةة حتةةديات التغةيري ،وتوضةةيح العالقةة بةةني التغةيري والثقافةة التنظيميةةة مةن جهةةة ،والتغةةيري
والتعلّم التنظيمةي مةن جهةة أخةرى ،وبيةان اسةرتاتيجيات التغةيري ومراحلةه ،والتعريةف بالتحةديات
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الةةيت تواجهةةا عمليةةة التغةةيري ،واسةةرتاتيجيات التغلةةب علةةى مقاومةةة التغةةيري ،كمةةا يتنةاول موضةةوع
التمكني كأحد مداخل التغيري ،وموضوعات أخرى ذات عالقة.

 6978االتصاالت اإل:اري  :مةدخل للقيةا:ة الناجحة

 3سةاعات معتمةدة 3

ساعات نظري)
يهدف هذا املقرر لعةر

آليةات تطةوير قةدرة الطلبةة علةى إجةراء عمليةة االتصةال الفعةال يف

طتلةةف اجلوانةةب اإلداريةةة .ويغطةةي كةةل جوانةةب ووسةةائل عمليةةة االتصةةال ،االتصةةال املكتةةوب،
االتصال اللفظي واإلميائي (لغةة اجلسةم) ،االتصةال عةرب وسةائل اإلعةالم (مثةل التلفةاة  ،الفيةديو
كونفرنس) وأبرة ما يتم الرتكيز عليه هو الرسائل واملذكرات ،والتلفةون ،البحةث عةن عمةل،
السرية الذاتية...اخل .كما تؤهل الطالب/ة حلل مشكالت االتصال ومواجهتها بفعالية.

 6981التخطي املالي االسرتاتيجي  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يركز هذا املقرر على التخطيط االسرتاتيجي فيما يتعلق بقةرارات الشةركات الةيت تفاعةل
مع األسواا املالية .كما يركز على فهم مفصل لعملية ابرام الصفقات املالية ،وحتديد الثغةرات
واالسةةرتاتيجيات لسةةد الفجةةوة بشةةكل جيةةد .كمةةا يتنةةاول املقةةرر املهةةارات واملفةةاهيم األساسةةية
لتقيةةيم الشةةركات ،وتةةوفري املصةةادر املختلفةةة لةةرأس املةةال ،ومتويةةل النمةةو املرتفةةع الشةةركات
املبتدئةةةة ،وإعةةةادة هيكلةةةة الشةةةركات (مبةةةا يف ذلةةةك تصةةةفية االسةةةتثمارات وعمليةةةات الةةةدمج
واالسةةتحواذ) ،وتتبةةع األسةةهم ،والتحةةو وأسةةعار الفائةةدة وطةةاتر صةةرف العمةةالت األجنبيةةة،
وإعادة شراء أسهمها وسياسة توةيع األربال وتصميم وتسعري األوراا املالية.

 6981القيا:ة األمني

 3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)

يتناول هذا املقرر الربط بني األمن والقيادة واجملتمع ،وخاصة يف الةدول الناميةة يف طتلةف
الفئةةات الوتنيةةة واإلقليميةةة والقاري ةة .ويةةرد ذلةةك علةةى خلفيةةة األهميةةة البالغةةة لعمليةةات القيةةادة
والنتةةائج يف جهةةود األمةةن والتنميةةة يف العةةاا النةةامي .كمةةا يركةةز املقةةرر علةةى تبيعةةة القيةةادة
اجملتمعية وتأثريها على األمن داخل وعرب البلدان واملناتق النامية .فهم كيفةي تةؤثر القيةادة علةى
اخلصوصيات اجملتمعية على تبيعة األمن .كما يغطي املقرر القدرة على تةأمني املعلومةات داخةل
املؤسسات الكبرية أو الصغرية  ،وآلية جتنب التهديدات األمنية املتزايدة وخاصة يف ظةل التطةور
املعلوماتي .كما يتطرا املقرر لرمن الفعال على مسةتوى املؤسسةة مةن حيةث االمةن املةادي وأمةن
املعلومات ،وأمن األفراد لتحقيق االمن الكلي على مستوى املؤسسة.
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 6989املدير االسرتاتيجي 3 :ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يتناول هذا املقرر تزويد الطلبة باملفاهيم األساسية واألتر ،وأساليب اإلدارة االسرتاتيجية،
واليت سوف تسمح للطلبة فهم ما جيب على املديرين القيام بةه جلعةل املنظمةة  -سةواءً أكانةت
منظمة خاصة أم منظمة عامة لتحقيق أداء متميز.

 6980اسرتاتيجيات التسويق  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يتناول هذا املقرر تزويد الطلبة باملعرفة الضرورية لبنةاء االسةرتاتيجيات التةةسويقية املناسةبة
للمؤسسات والشركات يف القطاعني اخلةاص والعةام .ذلةك أن بيئةة املؤسسةات املةتغرية باسةتمرار
تسةةةةتوجب إتبةةةةاع األسةةةةاليب واخلطةةةةوات العلميةةةةة والعمليةةةةة املؤديةةةةة إىل تصةةةةميم وتنفيةةةةذ تلةةةةك
االسةةرتاتيجيات الواقعيةةة يف أهةةدافها ومبشةةاركة كافةةة اإلدارات الرئيسةةية يف تلةةةك املؤسةةةسات.
كما يتناول املقرر الفوائد املمكنةة مةن وراء إتباع أدوات حتليل اسةرتاتيجية معاصةرة تطبةق اآلن
يف العديد من املؤسسات فةي الةدول املتقدمة .باإلضافة آللية بنةاء اسةرتاتيجيات

ةددال ملاركات

سلعية أو خدميةة ومةن الواقةع احمللةي وبنةاء علةى معلومةات أكثةةر واقعيةةة التصةاق ًا حبيةاة األفةراد
واألسةةةر واملؤسسةةةات بةةةاختالف أنواعهةةةا .كمةةةا يركةةةز املقةةةرر علةةةى اإلملةةةام بةةةةشرو وخطةةةةوات
التخطةيط االسرتاتيجي التسويقي الناجح لعدد من املاركات السلعية واخلدمية ذات الصلة.

 6961مشرجع حبث 3 :ساعات معتمدة  3عملي)
متطلب سابق  6910مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلدارية
لطلبة مسار الشامل فقط
هذا املسةاا يقتصةر فقةط علةى تلبةة مسةار الشةامل ،وفيةه خيتةار الطالةب/ة وبالتنسةيق مةع
مشرفه موضوعا حبثيا يعكس مشكلة تواجه مؤسسة ما او قطةاع اقتصةادي معةني او مشةكله
حبثيةة علةى املسةتوى الكلةي ويةتم معاجلتهةا وفةةق االصةول البحثيةة الةيت تعلمهةا يف مسةاا منةةاهج
البحث العلمي .
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 6999رسال  6ساعات معتمدة  6عملي)
متطلب سابق  6910مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلدارية
لطلبة مسار الرسالة فقط
هذا املساا يقتصةر فقةط علةى تلبةة مسةار الرسةالة ،وفيةه خيتةار الطالةب/ة وبالتنسةيق مةع
مشرفه موضوعا حبثيا يعكس مشكلة تواجه مؤسسة ما او قطةاع اقتصةادي معةني او مشةكله
حبثيةة علةى املسةتوى الكلةي و يةتم معاجلتهةا وفةةق االصةول البحثيةة الةيت تعلمهةا يف مسةاا منةةاهج
البحث العلمي .ويتوجب على الطالب/ة يف مسار الرسالة إعداد رسالة ماجستري يف أحد جماالت
القيةةادة واإلدارة االسةةرتاتيجية وبعةةض القضةةايا األخةةرى ذات العالقةةة حبقةةول القيةةادة ضةةمن بيئةةة
العمل الفلسطيي .وميكن تسجيل ساعات الرسالة بعد اجتياة ( )91ساعة بنجال ،وان يكون
من بينها مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلدارية.
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