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 واإلدارة االستراتيجية القيادة في ماجستير  تخصص . 6
 خمرجات التعلم املقصم ة: -أ اًل 

   مهارات معرفية

التعبري عن النظريات القيادية البارةة وحتليلها، وحتديد املعلومات ذات الصلة بامليدان، 

سررلوك  سررية لل يررات األسا سررع للنظر هررم وا مررتالك ف مررات، وا هررذش املعلو يرريم  قررد  وتق ظرريم ون مررن  ررم تن و

سررية يف  ملررتغريات األسا يررد ا لررى حتد قرردرة ع يررة كال هررارات حتليل سرراب م غرريري، واكت مرري والت التنظي

قرررف عررررف  املوا هرررا، والت يرررات معاجلت هرررا وأولو يرررة ترابط مرررال، وكيف مرررات األع فرررة يف منظ  إىلاملختل

سرراب  هررا، واكت الفرص والتحديات اليت يقمكن أن تنشأ يف بيئة األعمال العاملية وكيفية مواجهت

مررال مررات األع شرركالت يف منظ سررباب امل ظرراهر وأ شررخيص م هررارات لت شررخيص  ،م ضررافة إىل ت باإل

نرررب  يرررةاجلوا هرررات يف ا اإلجياب عرررارف واالجتا هرررارات وامل يرررة، وامل فررراءات القياد طررروير الك ألداء، وت

سرررتاتيجي بف طرريط اال يررادة وإدارة التخ مررة لق يررة.االالة عررن وسرر عل عرربري  خلررريج/ة الت قرردور ا يكون مب

سررياا معاجلررة  يررات يف  النظريات القيادية البارةة وحتليل ونقد هذش النظريات، وتطبيق هذش النظر

فررة. جمموعة متنوعة من القض يكون مبقرردور اخلررريج/ة اظهررار وسررايا التنظيمية واملشاكل املختل

يررات يف أي إ ررار  هررذش النظر يررق  غرريري، وتطب مرري والت سررلوك التنظي سررية لل يررات األسا فهم واسع للنظر

 تنظيمي اخر.

 املهارات العقلية والذهنية 

سررتخدام  هررارات يف ا يررة امل فررةأتنم مرري املختل حررث العل جيرراد احل ،سرراليب الب لررك ال لررول وذ

سررتخدام  للمشكالت هررارات يف ا يررة امل اليت تواجه عملية اختاذ القرار واالدارة االسرررتاتيجية، وتنم

يررل  النظريات العلمية الجياد هررارات التحل يررة م فررة، كررذلك تنم مررل املختل ظررروف الع حلول ادارية يف 

سرروبية يررات احلا سررتخدام التقن هررارات ا يررة م فررة، وتنم ظررروف املختل قرررارات يف ال  والرتكيب واخترراذ 

 دارة االسرتاتيجية.للمساعدة يف اختاذ القرارات واإل

   املهارات املنقولة

سرررتخدام الت جمرررال ا صرررر يف  طرررورات الع برررة ت مرررة مواك قرررات احلكو يرررا يف تطبي كنلوج

طرروير  لررى ت قرردرة ع يررادة ال حررد، ة يررق الوا برررول الفر مرراعي  مررل اجل فررة الع يررة  قا يررة، وتنم االلكرتون

يررة جرره املنظمررة بأسرراليب علم لرريت توا يررل املشرركالت ا  ،التفكري النقدي واالبداعي يف دراسة وحتل

 .وتوظيف املعارف يف حتليل السياسات العامة وتقيميها
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  األدائية السلوكيةعملية/ املهارات ال

لررب سرربها الطا لرريت سيكت  اإلدارةملعاجلررة قضررايا  ة/توظيف وتطبيق املعلومات واملعارف ا

عرراملني تعكررس  ةاالسرتاتيجي لرردى ال يررة  هررارات القياد مررن امل يررة جمموعررة  مررن تنم والقيادة، متكنرره 

مررل،  لررتفكري يف الع يررذ وا هررة، وتنف مررن ج ضررح  شرركل أو سررتقبلها ب يررة م لررى رؤ سررة ع سرراعد املؤس ت

يررادة واخترراذ  قرردرة علررى الق خرررى، وال مررن جهررة ا عررال يف املؤسسررة  مررل الف سررليمة متصررلة بالع قرارات 

سررعي أيضررًا ال، وتطبيق املعرفة املكتسبة يف حيرراتهم الشخصرريةالقرارات يف منظمات األعم ، وال

سرراليب  هررا األ مبررا في سرربة  عررارف املكت لرروم وامل يررف الع برردع، وتوظ قرردي وامل لررتفكري الن طرروير ا حنررو ت

  الكمية يف حل املشكالت اليت تواجهها املنظمات.

  التفاعلية  االتصالمهارات 

قرردرة اكتساب مهارات التفاعل واالتصال مع اآلخر ين، وحتفيزهم لألداء األفضل، وال

صررل  ضررمان التوا عررال ل صررال الف يررات االت صررميم آل قررادة، وت سرربة ك هرراراتهم املكت لررى االمت ررال مب ع

خررالل  مررن  يررة  يررة واخلارج لرردوائر الداخل مررع ا سررليم  مررة إال صررال املالئ نرروات االت شرراء ق لررةن مررع  والفاع

 الدوائر املختصة.

 االجتاهات والقيم والبعد األخالقي 

يررة اك طررروير رؤ مرررن ت نرره  لرررة متك يرررة فعا هررارات قياد مسرررات وم سرراب  سرررةت شررركل  املؤس ب

لرري،  مررع احمل سررة واجملت بررني املؤس قرري  سررلوك األخال لررة، وال قررة املتباد قررة وال  يررز العال مررع تعز واضررح، 

فرر يررة، ومعر قرريم األخالق نررة يف ال جررذور متي يررة ذات  يررق رؤ مررع، وتعم نرراء اجملت مررل، وب فرررا الع  ةوقيادة 

قرر نررة معم قرريم امله سررلوكة ل هررا و نرروع، وأخالقيات شررفافية، والت هررا كال لررى ب غرري أن يتح لرريت ينب اتها، ا

 بداع واالبتكار، واملرونة والتكيف.ق، والريادة وقبول املخا رة، واإلوالعمل برول الفري

 

 :سمق العمل -ثانيًا 

يررا أميكن  ن يشغل خرجيو هذا الربنامج العديد من الوظائف يف املستويات اإلدارية العل

 والوسطى والتنفيذية لدى اجلهات اآلتية 

 دوائر االحباث والدراسات يف املؤسسات احلكومية واألهلية واخلاصة . .1

يرررة .2 خلررردمات التعليم ئرررر ا صرررحية ،دوا يرررة ،وال يرررة ،واالجتماع يرررة  ،واألمن سرررات املركز يف املؤس

 ومراكز احملافظات.

 قطاع اخلاص .المنظمات  .3

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

 مؤسسات أخرى. .5
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 :القيا ة  اإل ارة االسرتاتيجيةمتطلبات ختصص 

مررواد  كررون  نرر تت طررة بر صررص خ سررتري خت سرررتاتيجية امج املاج يررادة واإلدارة اال سرراعة 36مررن )الق  )

 موةعة كما يلي  ،معتمدة

 

 :مسار الرسالة

 وفيما يأتي جداول باملساقات املقررة 

 اإلجبارية: المساقات  

 تي باالضافة إىل مساا الرسالة،  كاآلساعة معتمدة(  21املساقات اإلجبارية )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - 1 2 3 مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلدارية 6204

 - - 3 3 التنظيميإدارة السلوك  6209

 - - 3 3 القيادة اإلدارية املتقدمة  املفاهيم والنظريات 6250

 - 1 2 3 تنمية املهارات القيادية 6252

 - 1 2 3 اإلدارة االسرتاتيجية  مدخل نظري وتطبيقي 6257

 - - 3 3 مناذج عاملية يف القيادة الناجحة 6264

 - - 3 3 أخالقيات القيادة 6266

  3 18 21 اجملموع

 

 

 الرقم

 مسار الرسالة مسار االمتحان الشامل

 الساعات املعتمدة املتطلب الساعات املعتمدة املتطلب

 21 مساقات اجبارية 24 مساقات اجبارية 1

 9 مساقات اختيارية 9 مساقات اختيارية 2

 6 الرسالة  3 حلقة حبث 3

 36 اجملموع 36 اجملموع 
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 المساقات االختيارية: 

 ( ساعات معتمدة من بني املساقات اآلتية  9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 الرقابة اإلدارية يف املؤسسات 6217

 - - 3 3 والتميزإدارة اجلودة  6228

6268 
نظم املعلومات ودورها يف التخطيط 

 االسرتاتيجي
3 2 1 - 

 - - 3 3 اختاذ القرار  مدخل قانوني 6269

 - - 3 3 املواةنات وتنمية املوارد 6270

 - - 3 3 القيادة والنوع االجتماعي 6272

 - - 3 3 القيادة ودورها يف إدارة الصراع والتفاوض 6274

 - - 3 3 إدارة املنظمات الدولية 6275

 - - 3 3 قيادة التغيري التنظيمي 6277

 - - 3 3 االتصاالت اإلدارية  مدخل للقيادة الناجحة 6278

 - - 3 3 التخطيط املالي االسرتاتيجي 6280

 - - 3 3 القيادة األمنية 6281

 - - 3 3 املدير االسرتاتيجي 6282

 - - 3 3 التسويقاسرتاتيجيات  6284

 الرسالة : 

 والنجاح في امت ان مناقشتها. ا إعداد ر الم الماج تير

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 6 - 6 الرسالة 6299
 18، انهاء 6204

 ساعة معتمدة

  6 - 6 اجملممع
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 مسار االمتحان الشامل :

 المساقات اإلجبارية: 

 تي باإلضافة إىل اإلمتحان الشامل ، كاآلساعة معتمدة(  27املساقات اإلجبارية )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - 1 2 3 اإلداريةمناهج البحث العلمي يف العلوم  6204

 - - 3 3 إدارة السلوك التنظيمي 6209

 - - 3 3 إدارة اجلودة والتميز 6228

 - - 3 3 القيادة اإلدارية املتقدمة  املفاهيم والنظريات 6250

 - 1 2 3 تنمية املهارات القيادية 6252

 - 1 2 3 اإلدارة االسرتاتيجية  مدخل نظري وتطبيقي 6257

 6204 3 - 3 حبثمشروع  6260

 - - 3 3 مناذج عاملية يف القيادة الناجحة 6264

 - - 3 3 أخالقيات القيادة 6266

  6 21 27 اجملموع

 

 المساقات االختيارية: 

 ( ساعات معتمدة من بني املساقات اآلتية  6يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 الرقابة اإلدارية يف املؤسسات 6217

6268 
نظم املعلومات ودورها يف التخطيط 

 االسرتاتيجي
3 2 1 - 

 - - 3 3 اختاذ القرار  مدخل قانوني 6269

 - - 3 3 املواةنات وتنمية املوارد 6270

 - - 3 3 القيادة والنوع االجتماعي 6272

 - - 3 3 القيادة ودورها يف إدارة الصراع والتفاوض 6274

 - - 3 3 إدارة املنظمات الدولية 6275
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 قيادة التغيري التنظيمي 6277

 - - 3 3 االتصاالت اإلدارية  مدخل للقيادة الناجحة 6278

 - - 3 3 التخطيط املالي االسرتاتيجي 6280

 - - 3 3 القيادة األمنية 6281

 - - 3 3 املدير االسرتاتيجي 6282

 - - 3 3 اسرتاتيجيات التسويق 6284

 

 :  االمتحان الشامل 
 

يتوجب على الطالب/ة  يف مسار االمتحان الشامل بعد اجتياة املتطلبات االجبارية واالختيارية 

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

حال عدم اجتياةش يف االمتحان يعطى فرصة  انية فقط، ومن اجتياة الطالب/ة   يتمكنل 

 واإلدارة االسرتاتيجية. يف القيادةالعالي دبلوم الشهادة  مينحبنجال  للمرة ال انية لالمتحان الشامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 


