وصف المساقات الخاصة ببرنامج ماجستير تعليم االجتماعيات (خاص باألسرى)
( )6771نظريات تصميم المناهج المعاصرة ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املقرر إىل إكساب الطلبة املفاهيم املتعلقة بتحليل املناهج وتصميمه ومناذجها
املعاصرة ،من حيث النظريات والفلسفات والغايات والوظائف واألدوات ،ومن خالل تطبيقاته
النظرية والعملية على املناهج الدراسية يف فلسطني باعتماد االستقراءات التحليلية للمضامني
املعرفية ،باإلضافة إىل استعراض القضايا واملشكالت اليت تواجه بناء املناهج ملليا وفق
التطلعات املستقبلية للمنظومة الرتبوية يف فلسطني ،واكساب الطلبة مهارات حتليل املناهج
الدراسية وتقوميها وتصميمها.

( )6772مناهج البحث في العلوم االجتماعية ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املساا إىل تزو يررد الطا لررب باأل سررس البح يررة املنهج يررة لت صررميم الب حرروث ،واأل سرراليب
واال سرررتاتيجيات املنهج يررة إل جررراء الب حرروث يف الرتب يررة والع لرروم االجتماع يررة ،وتعري فرره باأل سرراليب
اإلحصائية لتحليل البيانات ،واستخدامها يف البحوث والدراسات الرتبوية االجتماعية.

( )6773قضايا دولية معاصرة ( 3ساعات معتمدة)
يناقش املساا محاية السالم ،ونزع السالل ،وقضايا حقوا اإلنسان ،والبيئة واملناخ والنظام
العاملي اجلديد ،وإنشاء إتار للعدالة الدولية وتعزيز التقدم االقتصادي واالجتماعي
والتحديات يف القرن احلادي والعشرين م ل تغري املناخ والالجئني واألوبئة ،م ل :اإليدز،
والكورونا ،والعوملة ،واإلرهاب ،ومناقشة ترا حتسني مستوى املعيشة ،والتعليم والنهوض
باملرأة ،فضال عن االستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

( )6774توجهات حديثة في تدريس العلوم االجتماعية ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطلبة بأهم االجتاهات احلدي ة يف اسرتاتيجيات تدريس العلوم
االجتماعية ،وتعريفهم بنظريات التعلم والتعليم املتمركزة حو املتعلم ،م ل التعلم النشط،
والتعلم باملشارع ،واالكتشاف ،والتعلم التعاوني ،والتعلم بالعمل ،ومناذج التعلم املستندة إىل
املنحى البنائي ،وعادات العقل ،والذكاءات املتعددة ،والتعلم من أجل التفكري والتعليم
املتمايز ،والصف املقلوب وغريها ،كما يتناول اسرتاتيجيات التعلم املستندة إىل املعلم ،م ل
الشرل ،والوصف ،والقصة ،واحملاضرة ،واإللقاء ،والعرض والتم يل ،كما يهدف إىل تزويد
الطلبة باملهارات الالزمة يف التخطيط للتدريس مبستوياته املختلفة.
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( )6775فلسطين الحقيقة والرواية ( 3ساعات معتمدة)
يهدف املقرر إىل بناء الوعي اجلمعي والفردي من خالل دراسة هادفة إىل إيقاظ احلقيقة
العربية األصيلة يف ذاكرة اجملموع الفلسطي

والعربي ،ودحض الرواية الصهيونية (غرس

ذاكرة مزورة لدى أفراد الكيان املعادي) من خالل الرتكيز على تدريس مكونات تاري
الشعب الفلسطي املتواجد على ارضه منذ أك ر من خكسة االف عام ،وافسال اجملال أمام
اإلبداعات الطالبية يف عرض ما يساهم يف بناء الوعي الوت

لديهم ولدى تالبهم يف

املستقبل.

( )6776نظم المعلومات الجغرافية ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املقرر إىل التعريف مببادئ األساسية لنظم املعلومات اجلغرافية من حيث تعريف
نظـم املعلومـات اجلغرافيـة وتطور مفاهيمها ومكوناتها ونظرياتها أو ترا التعبري من خالل
الربامج عينها .كما تتناول املبادئ األساسية وترا التعامل معها وكذلك البيانات الوصفية
ومصادرها .وستعاا املادة أيضا ترا إدارة قواعد املعلومات من حيث إخراج اخلرائط
برموزها املختلفة وال جداول واألشكال البيانية والنصوص إىل جانب تقنيات القطـع واللصق
وحتديد مناتق التخوم والدمج وإعادة اإلخراج والتصوير.

( )6777قضايا تربوية معاصرة ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املقرر إىل التعريف بأحدث املستجدات والقضايا الرتبوية املعاصرة من أجل تعميق
فهمهم .ا ،واىل أن يتعرف الطالب على العوامل واملتغريات التكنولوجية واالجتماعية
واالقتصادية وال قافية اليت أدت اىل ظهور هذه القضايا ،وأن يربط الطالب بني آثار هذه
املتغريات وما انب ق عنها من مفاهيم وقضايا انعكست على الواقع الرتبوي واجملتمعي .والعمل
على حتليلها علميا ومنهجيا باستخدام أحدث الوسائل العلمية بنظرة نقدية حنو تلك القضايا
ومضامينها وارتباتها بقضايا اجملتمع االخرى والبحث احللول املمكنة وما يلزمها من
االمكانات البشرية واملادية.

( )6778اإلسالم وتحديات المستقبل ( 3ساعات معتمدة)
يبحث املساا يف واقع املسلمني اليوم ومشكالتهم ،وقضاياهم الساخنة يف العال كافة،
وأبرز التحديات احلضارية اليت يواجهها العال اإلسالمي ،كما يرصد مستقبل العال
اإلسالمي يف خضم التغريات احلالية ،ودراسة أثر القوى الكربى ،واهتمامها بالعال
اإلسالمي ،وحساباتها االسرتاتيجية بالنسبة له ،ودراسة ما حتتاج له األمة اإلسالمية إىل جهد
فكري معاصر يتناسب وحجم التحديات اخلارجية والداخلية ،ومناقشة الرؤى الفكرية
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الضرورية إلحداث نقلة حقيقية لدى صقنّاع القرار اإلسالمي؛ مبا يساهم يف استعادة نهضة
األمة.

( )6779موضوعات خاصة في العلوم االجتماعية ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املقرر إىل إكساب الطلبة القراءة التحليلية الناقدة جملموعة من املوضوعات
املختارة يف جمال مناهج وترا التدريس للعلوم االجتماعية ،كما يهدف إىل تعريف الطلبة
بأهم اآلراء الرتبوية واملقاربات النظرية والتطبيقية ذات الصلة ببعض القضايا الرتبوية يف تعليم
العلوم االجتماعية ،باالستعانة مبصادر تربوية طتلفة (مراجع ،كتب ،دوريات ،جمالت،
تقارير ،مواقع الكرتونية) ،وتوسيع إدراكات الطلبة باألدب الرتبوي واملداخل ذات الصلة
بهذا اجملال.

( )6780الجغرافية التاريخية لفلسطين ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املقرر إىل التعريف جبغرافيا املاضي الذي يتعرض له يف اجملال (مكان” الرتاب)
خالل الزمن فاجلغرافية التارطية حتاول ان تعطينا صورة عن مكونات اجملال وتطوره عرب
الزمن وديناميكيته .فاجملال اجلغرايف يتعرض لتغريات مع الوقت ،هذا ما جيعل اإلنسان
يتفاعل مع هذا التغري ،لذلك فالعامل البشري ال ميكن عزله عن اجملال الذي يعيش فيه،
فاإلنسان ابن بيئته .واجلغرافية التارطية حتاول دراسة كل التغريات احلاصلة على اجملال
وربطها بالعامل الزم الذي يعترب من مرتكزات البحث التارطي ،وبفضل هذا االنفتال على
الزمن حققت اجلغرافية التارطية تطورا ملحوظا مع املدرسة الفيدالية ،ولذلك صح القول
بأن" :أي ظاهرة جغرافية بشرية أو تبيعية ظهرت يف التاري وتطورت فإن مظهرها احلاضر
ما هو إال حلقة سلسلة متصلة تستمد وجودها ومعناها من املاضي".

( )6781القانون الدولي اإلنساني ( 3ساعات معتمدة)
ي نرراقش هررذا امل سرراا جممو عررة مررن القوا عررد ا لرريت ت هرردف إىل ا حلررد مررن آ ثررار النزا عررات امل سررلحة.
وحي مرري ال قررانون ا لرردولي اإلن سرراني األ شررخاص ا لررذين ال ي شرراركون أو ا لررذين يك فررون عررن
امل شرراركة يف األع مررال العدائ يررة .و هررو يق يررد و سررائل وأ سرراليب ا حلرررب ،ك مررا يرت كررز ع لررى
معا هرردات ،وال سرريما اتفاق يررات جن يررف وبروتوكوالت هررا اإل ضررافية ،ف ضررال عررن سل سررلة مررن
االتفاقيات والربوتوكوالت األخرى اليت تغطي جوانب معينة.
"هناك جمموعة كبرية من القواعد العرفية امللزمة جلميع الدول واألتراف املشاركة يف
النزاعات ،وحيافظ على الفئات ا.شة يف اجملتمع من مدنيني ورجال دين وأتفال خالل
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احلرب ،كما حيافظ على املنشمت اليت تتأثر خالل النزاعات ،موضحا أن من أهداف
القانون الدولي اإلنساني التمييز بني ما بني ا.دف العسكري وا.دف املدني الي جانب
ختفيف اآلالم وتقييد وسائل القتال يف أي نزاع".

( )6787حلقة بحث في العلوم االجتماعية ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املساا إىل تزويد الطالب مبصادر تقصي املشكالت البح ية وحتديدها ،وتدريبه
على مهارات البحث واالتالع على األدبيات املتاحة ومصادرها باللغتني العربية واإلجنليزية ويف
جمال ختصصه ،كما يهدف املساا إىل مساعدة الطالب يف تصميم خطة حب ية مالئمة
منهجيا وعلميا ملوضوعات حب ية يف جمال ختصصه.

( )6788رسالة ( 3( )1ساعات معتمدة)
يعترب هذا املقرر هو اجلزء األول من أصل جزأين ،يقوم الطالب بإعداد مقرتل حب ي ويقوم
بتقدميه أمام جلنة الربنامج للتعرف إىل ما مت كتابته ،وحيصل على تغذية راجعة من اللجنة،
ويلتقي الطالب مع مشرفه بربنامج حيدد ما بني الطالب واملشرف بشكل فردي.

( )6789رسالة ( 3( )2ساعات معتمدة)
يهدف هذا املساا إىل إعداد الطالب رسالة املاجستري يف إحدى املوضوعات املرتبطة
بالتخصص ،حتت إشراف أحد األساتذة املتخصصني ،ويتم مناقشتها بعد االنتهاء من
إعدادها بصورة علنية.
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وصف المقررات الخاصة ببرنامج ماجستير العلوم السياسية
أوالً :المقررات اإلجبارية
مناهج البحث العلمي في العلوم السياسية ( 3( )6729ساعات معتمدة)
يركز هذا املقرر على القضايا املنهجية والنظرية األساسية والتطبيقية يف العلوم السياسية،
كما يركز على اجلمع بني التحليل الكيفي والكمي .ويركز كذلك على املنهجية
العلمية لدراسة العلوم السياسية من تصميم البحث ،ودراسة وقائع األحداث ،وترا مجع
املعلومات ،وأخالقيات البحث ،وتصميم واختيار البحث ،وتريق كتابة التقارير باإلضافة
إىل حتليلها على أسس علمية منهجية دقيقة .ويهدف هذا املقرر إىل تدريب الطلبة على
التحليل والسياسي لألحداث.

الفكر والفلسفة السياسية ( 3( )6728ساعات معتمدة)
يهدف هذا املساا إىل التعريف بنشأة وتطور النظريات السياسية والفكر السياسي ،بدءً من
احلقبة اليونانية والرومانية مرورا بالفرتة االسالمية وحتى وقتنا املعاصر .كما يتناول دراسة
أهم موضوعات الفلسفة السياسية م ل احلرية ،العدالة ،امللكية ،احلقوا ،القانون،

وتطبيق السلطات للقانون ،والفصل بني السلطات.
دراسات متقدمة في القضية الفلسطينية ( 3( )6731ساعات معتمدة)
ا.دف من هذا املساا هو التعرف على تاري القضية الفلسطينية احلديث واملعاصر بدءً من
أواخر احلقبة الع مانية مرورا باالنتداب الربيطاني وقيام السلطة الفلسطينية ،كما يتناول
احلركة الصهيونية ويوضح أسباب اختالفها عن غريها من احلركات االستعمارية،
و يستعرض املشروع الصهيوني منذ نشأته وصوال إىل قيام دولة إسرائيل ودالالت وتطورات
الوجود اإلسرائيلي يف قلب العال العربي واإلسالمي واحلروب اليت نتجت عنه ،كما يتناول
مشكلة الالجئني الفلسطينيني ،ومستقبل القضية الفلسطينية يف ظل قيام كيان فلسطي
يف بعض أرض فلسطني التارطية ،واالنتفاضات التحررية للشعب الفلسطي

االحتالل.
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حتت

نظم سياسية مقارنة ( 3( )6732ساعات معتمدة)
يهدف املساا إىل معاجلة واكتشاف أوجه الشبه واالختالف للظاهرة السياسية (أمنا
احلكومات املختلفة يف الوقت احلالي) واكتشاف املفاهيم الرئيسية املتعلقة بالدولة
والقطاع السياسي ،واملواضيع اليت تتعلق باملؤسسات احلكومية ال الثة (التشريعية
والتنفيذية والقضائية) ،واملؤسسات السياسية احلكومية ،كاألحزاب السياسية ومجاعات
الضغط والرأي العام .كما يستعرض النظريات املختلفة بتحليل ديناميكي للنظام
السياسي ،كما يهدف إىل تعميق املفاهيم املعرفية احلدي ة يف دراسة النظم السياسية
املقارنة ،عن تريق النقد والبحث والتحليل والنقاش واالتالع ومقارنة بعض النظم يف العصر
احلديث واملعاصر.
ويستعرض اجلانب التطبيقي الذي يستند على املقارنة بني األنظمة السياسية املختلفة يف
بعض الدول العربية واألوروبية والواليات املتحدة وروسيا والصني.

نظريات العالقات الدولية ( 3( )6733ساعات معتمدة)
يتناول املساا النظريات األساسية لعلم العالقات الدولية ويستعرض تبيعة التطورات يف
النظام السياسي الدولي ويناقش املدراس الفكرية الرئيسية يف العالقات الدولية ،ويساعد
يف فهم السلوك السياسي الدولي ضمن املرجعيات املعروفة املتم لة يف نظريات القوة ،وتوازن
القوى ،والتنظيم ،وصنع القرار ،والنظريات االسرتاتيجية ،والنظريات االقتصادية
والنفسية ،واالتصال واملبادرة .ويهدف املساا إىل متكني واستيعاب وحتليل ما جيري يف
الساحة الدولية من خالل التعرف على تبيعة اجملتمع الدولي والعالقات بني الدول.

المنظمات اإلقليمية والدولية ( 3( )6734ساعات معتمدة)
يتناول هذا املساا املنظمات الدولية واإلقليمية ويهتم مبربرات نشأتها ووظائفها وموقعها
ودورها يف حل الصراعات اإلقليمية والدولية ،حيث يركز على دراسة منظمات األمم
املتحدة والوكاالت التابعة .ا ،ومنظمة اليونسكو ،ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ،وجامعة
الدول العربية ،وغريها من املنظمات اإلقليمية والدولية الفاعلة على الساحة الفلسطينية
واإلقليمية.
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تحليل السياسات العامة ( 3( )6743ساعات معتمدة)
يهدف املساا اىل التعرف على مفهوم السياسة العامة ،ومعرفة وحتليل القرارات اليت تتخذها
الدولة اليت تكون غالبا على شكل "خطط أو قوانني أو برامج" ،كما ويتناول املساا
أ همية دور صانع السياسات العامة بدءا من ترل السياسات وحتديد االولويات مرورا
بالصياغة واختاذ القرار والتنفيذ ،وانتهاءً بتقوميها .ويتناول املساا كذلك مدى ارتبا
السياسات العامة يف الدولة بالقوى واملصاا والشبكات املؤثرة على الصعيد احمللي
واإلقليمي والدولي ،كما يتناول العالقة بني العلوم السياسية واإلدارة العامة من الناحيتني
النظرية والعملية واالرتبا

التارطي بينهما يف العصر احلديث من خالل عرض أهم

النظريات السياسية املتعلقة بإدارة الدولة ومفاهيمها املختلفة.

ثانياً :المقررات االختيارية
الجغرافيا السياسية (الجيوبولتكس) ( 3( )6727ساعات معتمدة)
يسعى هذا املساا لدراسة علم اجليوسياسية (أو اجليوبوليكس) ،وهو مصطلح تقليدي
ينطبق يف املقام األول على تأثري اجلغرافيا على السياسة ،فهـو علم دراسة تأثري األرض (برها
وحبرها ومرتفعاتها وجوفها وثرواتها وموقعها) على السياسة يف مقابل مسعى السياسة
لالستفادة من هذه املميزات وفق منظور مستقبلي ،والربط بني اجلغرافيا السياسية ومناهج
البحث اجلغرايف .ويهدف هذا املساا إىل زيادة املعرفة لدى الطالب حول كيفية تقييم
القضايا اجليوسياسية ،وزيادة القدرة التحليلية يف فهم السياسة اخلارجية.

التكتالت السياسية اإلقليمية والدولية ( 3( )6735ساعات معتمدة)
يقدم املساا تعريفا عن تقسيم التكتالت يف العال من حيث أشكا.ا :التكتالت
العسكرية ،والتكتالت االقتصادية ،والتكتالت السياسية ،والتكتالت الدينية،
والتكتالت اللغوية ،والتكتالت الشاملة ،والتعريف بأهداف وغايات التكتالت
والتجمعات الكربى .ويقدم املساا أيضا فكرة عن أهم السبل الستمرارية وجنال هذا
التكتل اإلقليمي أو القاري أو الدولي.
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التحوالت الديمقراطية في العالم العربي ( 3( )6736ساعات معتمدة)
يتناول هذا املساا النظم القائمة يف العال العربي ويقارن بينها من حيث ممارسة
الدميقراتية فيها وإىل أي مدى متارس الدميقراتية من حيث الشكل واملضمون على
السواء ،ويتناول كذلك التحوالت الدميقراتية يف العال العربي .كما يهدف إىل التأكيد
على ضرورة توفر مقومات احلياة الدميقراتية م ل التنمية ،والعدالة االجتماعية ،واتساع
هامش احلريات العامة ،وحقوا اإلنسان ،واملساواة.

تحليل السياسات االقتصادية واالجتماعية في فلسطين ( 3( )6215ساعات
معتمدة)
يناقش هذا املساا أهم السياسات اليت حتدد املعال االقتصادية واالجتماعية يف البيئة
الفلسطينية من خالل التعرف على آلية صنع السياسات العامة يف اجملال االقتصادي
واالجتماعي ،والفاعلني املؤثرين يف عملية صنع هذه السياسات ،وأهم املشكالت اليت تقع
على أولويات صناع السياسات العامة .كما يتناول املساا دور املنظمات األهلية والقطاع
اخلاص واملواتن يف صنع ورسم تلك السياسات وآليات التنفيذ والتقييم لتلك السياسات،
كما يدخل املساا يف حاالت عملية لسياسات اقتصادية واجتماعية من واقع البيئة
الفلسطينية.

الدبلوماسية والعالقات الدولية ( 3( )6730ساعات معتمدة)
املساا عبارة عن دراسة عمل الدبلوماسية ودورها يف جمال دعم العالقات الدولية ومعاجلة
الشؤون اليت تهتم بها الدول ،ومناقشة أهم احللول للتوفيق بني وجهات النظر املتباينة
واملصاا املتعارضة وتسوية اخلالفات وحل املشكالت يف العالقات الدولية .ويعمل املساا
على تعريف وتطبيق الدبلوماسية العامة يف القرن احلادي والعشرين ،وعالقة الدبلوماسية
مبفاهيم العالقات العامة والدعاية ،كما يتناول مبادئ املفاوضات وأسس إدارة التفاوض
والنظريات املختلفة املتعلقة بعملية التفاوض ،واسرتاتيجية التفاوض وتكتيكاته ودراسة
حاالت خاصة.
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الفكر السياسي الغربي ( 3( )6726ساعات معتمدة)
يهدف هذا املساا إىل التعريف بالفكر السياسي الغربي من حيث املفهوم والنشأة ،وبيان
تطوّر الفكر السياسي الغربي منذ نشأة الدولة القومية ومراحل الرأمسالية واالشرتاكية،
مع التطوّر االقتصادي واالجتماعي وال قايف يف الغرب .كما يهدف إىل اإلملام بالتيارات
السياسية الغربية املعاصرة ومدى صلتها بالفكر السياسي الغربي املعاصر ،وخصوصا
أفكار "ميكافللي" ،و"توماس هوبز" ،و"جون لوك" ،و"هيجل" ،و"كارل ماركس".
وكذلك مناقشة التيارات السياسية الغربية املعاصرة وأهم احملاوالت الفكرية لفهم تبيعة
التغيـرات اليت جتري يف النظام العاملي اجلديد.

العالقات العامة والدولية ( 3( )6224ساعات معتمدة)
يتناول هذا املساا تعريف املفاهيم األساسية للعالقات العامة وتطورها وأهميتها على أنها
ممارسة وتطبيق وليس جمرد تنظري ،أيضا هي إحدى وسائل الرتويج والتأثري على الرأي
العام ،وموقع العالقات العامة يف جمال اإلدارة ،وحبوث العالقات العامة ،والتنظيم اإلداري
للعالقات العامة ،وأنواع العالقات العامة ،ثم دور االتصال يف العالقات العامة ،ودور
العالقات العامة يف إدارة األزمات وكذلك النهوض باملؤسسة .كما يتطرا املساا لتناول
العالقات الدولية من حيث االتصال والتواصل والتشبيك مع املؤسسات الدولية .ويتطرا
أيضا إىل دور موظفي العالقات العامة باالستعانة باملستشار اخلارجي ،وإىل جمموعة من
املواضيع ذات الطبيعة اخلاصة بعمل العالقات العامة ،منها :برامج اإلعالم اخلارجي،
والربامج اإلعالمية ا.جومية ،والربامج اإلعالمية الدفاعية ،وبرامج التصدي للشائعات
والدعاية الكاذبة ،وبرامج استقبال الشكاوى والرد عليها ،وبرامج األزمات واملشكالت
الطارئة.

األحزاب والحركات السياسية في فلسطين ( 3( )6737ساعات معتمدة)
يهدف هذا املساا إىل تقديم رؤية لولية حول األحزاب واحلركات السياسية املعاصرة،
حيث تعترب االحزاب واحلركات السياسية جزءا رئيسيا وأساسيا من نظام احلكم الذي
جاء به مشروع القانون السياسي الفلسطي

لتحقيق مبدأ املساءلة ،والتداول السلمي

للسلطة .ويركز املساا على دراسة أهم األحزاب واحلركات السياسية العاملة على الساحة
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الفلسطينية من حيث نشأتها وبرناجمها ورؤيتها السياسية الفلسطينية .كما ويركز املساا
على توضيح القانون األساسي الفلسطي

وما تضمنته نصوصه من فقرات تؤكد على أن

نظام احلكم يف فلسطني نظام دميقراتي نيابي يعتمد على التعددية السياسية واحلزبية.

النظام السياسي الفلسطيني ( 3( )6738ساعات معتمدة)
يقوم هذا املساا على دراسة النظام السياسي الفلسطي

من حيث النشأة وتطور احلياة

الدستورية ودراسة مؤسساته ،ويقارن هذا املساا ما بني النظام الفلسطي

وأنواع النظم

السياسية األخرى ،م ل النظام الربملاني ،والنظام الرئاسي ،والنظام املختلط.

دراسات في الدبلوماسية وفن التفاوض وحل الصراعات ( 3( )6739ساعات
معتمدة)
يتناول املساا تطور الدبلوماسية وتنوعها وتغريها خالل احلقبات التارطية املختلفة ،كما
يتناول مفهوم النزاع وعالقته بعدد من املفاهيم وأنواع النزاع والطرا السلمية والدبلوماسية
يف حل النزاعات .ويركز على دراسة ومعرفة ميكانزمات الدبلوماسية السلمية حلل
النزاعات بني الدول ،واليت تتم ل يف املفاوضات واملساعي احلميدة والوساتة والتحقيق
والتوثيق والتحكيم ،ودورها يف إعادة العالقات بني الدول لطبيعتها .ويركز املساا على
التعريف بأهم االبعاد االسرتاتيجية والعوامل املؤثرة للسلوك االنساني وأمنا

الشخصية

التفاوضية.

إدارة الحمالت االنتخابية وتشكيل الرأي العام ( 3( )6740ساعات معتمدة)
يتحدث املساا عن مفهوم احلمالت االنتخابية وخصائصها م ل الدعاية واالستقطاب ودعاية
االنتشار ودعاية االحتجاج ودعاية االندماج ،كما يتطرا إىل تفسري ومناقشة بعض مناذج
احلمالت االنتخابية وأشكا.ا م ل النموذج الدستوري املرتبط باالنتخابات الرئاسية
والتشريعية والبلدية ،والنموذج املغلق املرتبط باالنتخابات املهنية والنقابية واحلزبية .ويتناول
أساليب ووسائل احلمالت االنتخابية .والعوامل اليت تساعد الرأي العام وأهمية املقومات اليت
تساعد يف تشكيل الرأي العام وخصائصه وأساليب تغيريه ،والوضع الدولي وأثره يف
تكوين الرأي العام.
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ثــــالثـــــاً :الرسالة
رسالة ( 3( )6744 ( )1ساعات معتمدة)
وهو اجلزء األول من أصل جزأين ،يقوم الطالب بإعداد مقرتل حب ي ويقوم بتقدميه
أمام جلنة الربنامج للتعرف إىل ما مت كتابته ،وحيصل على تغذية راجعة من اللجنة ،ويلتقي
الطالب مع مشرفه بربنامج حيدد بينهما.

رسالة ( 3( )6745 ( )2ساعات معتمدة)
يهدف هذا املساا إىل إعداد الطالب رسالة املاجستري يف أحد املوضوعات املرتبطة
بالتخصص ،حتت إشراف أحد األساتذة املتخصصني ،ويتم مناقشتها بعد االنتهاء من
إعدادها بصورة علنية.

717

وصف المقررات لتخصص ماجستير تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني:
( )6162تصميم البحث وأساليبه

( 3ساعات معتمدة)

يهدف املساا إىل تطوير مهارات الطالب يف منهاج البحث العلمي وتزويده باألسس البح ية
املنهجية لتصميم البحوث ،واألساليب واالسرتاتيجيات املنهجية إلجراء البحوث يف الرتبية
وعلم النفس ،وتعريفه باألساليب اإلحصائية لتحليل البيانات ،واستخدامها يف البحوث
والدراسات الرتبوية.

( )6680مدخل إلى تكنولوجيا التعليم والتعلم اإللكتروني

( 3ساعات

معتمدة)
يهتم املساا بتعريف الطالب مبفهوم تكنولوجيا التعليم والتعلم اإللكرتوني وأهميته ومزاياه
وملدداته ومعيقاته ،كما يهدف إىل تعريف الطالب بأمنا

تطبيق التعليم والتعلّم

اإللكرتوني والتكنولوجيا املستخدمة فيه ،وتعريفه ببيئات وبرامج التعلّم اإللكرتوني،
والتحديات اليت تواجه تطبيقه ،ودور كل من املعلم واملتعلم فيه.

( )6683التعلم النقال وتطبيقاته ( 3ساعات معتمدة)
يتناول المساق المهارات الالزمة الستخدام أجهزة الهواتف الذكية وتطبيقاتها في
العملية التعليمية التعلمية ،والقدرة على تصميم وتطوير تطبيقات وبرامج تعليمية
تفاعلية في ظل االستخدام المتزايد للهواتف النقالة وظهور تكنولوجيا الواقع

االفتراضي والواقع المعزز لخلق بيئة تعليمية تفاعلية وأكثر إدراكاً من قبل

المتعلمين.

( )6687الموارد التعليمية المفتوحة ( 3ساعات معتمدة)

يهدف املساا اىل تعريف الطالب مبفهوم املوارد التعليمية املفتوحة ( )OERوأنواعها
ومبادئها وأهميتها والتحديات اليت تواجهها ،والتعرف إىل بعض مبادرات املوارد التعليمية
املفتوحة ( ،)OERوأهم التوصيات لتعزيزها يف عملية التعلم والتعليم ،وتزويد الطالب
باملهارات الالزمة للبحث عن هذه املوارد وإعادة تصميمها وتقديم ملتواها بطريقة طتلفة
تتالءم واحتياجات املتعلمني من خالل تصميم سيناريو تعلم ذكي متكامل موظفا املوارد
التعليمية املفتوحة بشكل فاعل.
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( )6689القياس والتقويم في التعليم والتعلّم اإللكتروني ( 3ساعات
معتمدة)
يركز املساا أنواع التقويم القبلي والتكوي واخلتامي ومتطلبات تقويم التعلّم اإللكرتوني
وأساليبه وأدواته م ل :مالحظة األداء ،وملفات اإلجناز اإللكرتونية ،والتقويم الذاتي،
واالستبيانات ،واالختبارات بأنواعها ،ومواصفاتها من حيث :الصدا ،وال بات ،والقابلية
للتطبيق ،وحتليل نتائج االختبارات.

( )6685تصميم الوسائط التعليمية المتعددة

( 3ساعات معتمدة)

يركز املساا على إكساب الطالب املعارف واملهارات املتعلقة بتقنيات الوسائط املتعددة
التعليمية ومستحدثاتها ،وكيفية التخطيط لتوظيفها يف خدمة العملية التعليمية ،وحتديد
أهميتها وأسس وأدوات وأساليب ومهارات ومعايري تصميمها وإنتاجها ،والتعرف إىل املتغريات
املرتبطة بها ،ومناقشة بعض األحباث والدراسات املتعلقة بتقنيات الوسائط املتعددة الرقمية
التعليمية ،وإعداد برجمية تعليمية تبني فعالية تقنية الوسائط املتعددة التعليمية ،والتعرف
على برامج تطويرها وإنتاجها ،واملشاركة يف ختطيط وإنتاج مشروع لتوظيف تقنيات
الوسائط املتعددة التعليمية.

( )6697حلقة بحث في رسائل الماجستير ( 3ساعات معتمدة)
يهدف املساا إىل تزويد الطالب مبصادر تقصي املشكالت البح ية وحتديدها ،وتدريبه
على مهارات البحث واالتالع على األدبيات املتاحة ومصادرها باللغتني العربية واإلجنليزية
ويف جمال ختصصه ،كما يهدف املساا إىل مساعدة الطالب يف تصميم خطة حب ية مالئمة
منهجيا وعلميا ملوضوعات حب ية يف جمال ختصصه.

( )6684أخالقيات التعلّم اإللكتروني
يتناول املساا قواعد السلوك األخالقي وامله

( 3ساعات معتمدة)
للتعلم اإللكرتوني ،وأهمية هذه القواعد

ودورها يف تعزيز عملية التعلم اإللكرتوني واالرتقاء بها ،واليت تضم اجلانب األخالقي
املتعلق باالتصال والتواصل من خالل بيئة التعلم اإللكرتوني بني أفراد األسرة التعليمية،
واجلانب اآلخر املتعلق بأخالقيات التدريس وامللكية الفكرية للمحتوى التعليمي.

( )6690القضايا المعاصرة في التعلّم اإللكتروني

( 3ساعات معتمدة)

يهتم املساا بإتار املعرفة املتصل باحملتوى والبيدغواجيا والتكنولوجيا ()TPACK
واملفاهيم املرتبطة به ،ويتم تناوله من خالل موضوعات عدة م ل :الكفايات التعليمية
اجلديدة يف ضوء العصر الرقمي ،والبيداغوجيا ( ،)Pedagogyواملعرفة
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( ،)Knowledgeوأتر املعرفة يف العصر الرقمي ،وأجيال املعرفة املتصلة باحملتوى
والبيدغواجيا والتكنولوجيا ( ،)TPACKومكوناته ،وأهم النتاجات اليت حيققها
للمعلمني ،واستخدامات إتار ( ،)TPACKوكفايات املعلم املعاصر وخصائصه ،ومسات
املعلم املبتكر ،وأهم كفايات املعلم املعاصر ،وأهم أدواره املعاصرة.

( )6682تصميم التعلّم

( 3ساعات معتمدة)

يهتم املساا بتزويد الطالب باملنهجية واملهارات والتقنيات الالزمة لتصميم مقررات تعلم
إلكرتوني تفاعلية تليب احتياجات املتعلمني يف بيئات التعلم اإللكرتوني والتعليم املدمج،
وأهم املبادئ األساسية للتصميم التعليمي بطريقة عملية وتصميم صفحات الويب التعليمية،
وأهم مناذج التصميم التعليمي املستخدمة يف إنشاء مقررات تعلم إلكرتوني.

( )6686بيئات التعلّم االفتراضي

( 3ساعات معتمدة)

يتمحور املساا حول إكساب الطالب املعارف واملهارات حول أهم املستجدات يف جمال
نظريات وتقنيات التعليم االفرتاضي ،وكيفية توظيفها يف التعلم اإللكرتوني ،وأهم
التطبيقات املستخدمة يف هذا اجملال وكيفية إدارتها ،م ل نظم إدارة احملتوى التعليمي
 LMSومنصات التعلم االفرتاضي  Virtual learning Platformsواملختربات
االفرتاضية  Virtual Labsوالواقع املعزز  ،Augmented Learningواحلوسبة
السحابية ، Cloud Computingواملستودعات الرقمية .Digital Repository

( )6681معايير الجودة للتعلّم اإللكتروني

( 3ساعات معتمدة)

يهدف املساا إىل إكساب الطالب املعارف الالزمة مبعايري جودة التعلّم اإللكرتوني من
حيث جودة املدخالت م ل :مهارات املعلم ،واملتعلم ،واحملتوى التعليمي ،واألنشطة التعليمية،
وجودة العمليات م ل :التفاعالت ،وعمليات التدريس ،وعمليات االتصال ،والتواصل،
وعمليات إدارة التعليم ،وعمليات التقويم ،وجودة املخرجات ،من حيث مدى حتقق األهداف
واكتساب اخلربات.

( )6688أمن وحماية بيئات التعلّم اإللكتروني وتطبيقاته ( 3ساعات
معتمدة)
يهتم املساا باملفاهيم األساسية ألمن املعلومات وممارسات أمان الشبكات ومتطلباتها
ومسائل أمان النظام م ل التشفري املتناظر وغري املتماثل ،والبنية التحتية واإلدارة العامة،
وأنظمة املصادقة ،وأمن بروتوكول اإلنرتنت ،وأمن الويب ،والتحكم يف الوصول ،وتقنيات
حتديد األنظمة املستهدفة املعرضة للخطر وأنواع الكود اخلبي ة ،وذلك للتخفيف من
طاتر األمن للتعرف على أمنا

ا.جوم على أمن املعلومات ،وسياسة األمن ،والتشفري
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وتطبيقه على أمن الشبكات ،والتهديدات األمنية على الشبكات ،وتطبيق التشفري،
وخوارزميات التشفري باملفتال السري واملفتال العام ،ووظائف التجزئة ،وإثبات األصالة،
وأمن الربيد اإللكرتوني ،وجدران احلماية (احلوسبة) وتقنيات كشف التسلل ،وبناء قنوات
آمنة.

( )6698رسالة ( 3( )1ساعات معتمدة)
يعد هذا هو اجلزء األول من أصل جزأين يف مسار الرسالة ،وفيه يقوم الطالب باختيار
عنوان للرسالة والتأكد من أن العنوان حيمل اجلدة واحلداثة وغري مكرر ،ومن ثم إعداد
مقرتل حب ي شامل ومتكامل يقوم بعرضه أمام جلنة الربنامج ملناقشته واحلصول على تغذية
راجعة من اللجنة وعمل التعديالت املقرتحة ،وهنا يقوم الطالب جبمع ما يلزم من األدبيات
ذات العالقة إلجناز اإلتار النظري اخلاص بالدراسة وميهود لتصميم أدواتها ،حيث يلتقي
الطالب مع مشرفه بشكل فردي ،ويقدوم املشرف تقريرا للجنة التخصص يف نهاية الفصل
تفيد مبدى االجناز الذي حققه الطالب خالل هذا اجلزء.

( )6699رسالة ( 3( )2ساعات معتمدة)
يف هذا اجلزء ،يستكمل الطالب ما بدأه يف اجلزء األول (رسالة  )1وخباصة تصميم أدوات
البحث اخلاص به ومجع املعلومات والبيانات اخلاصة بدراسته وحتليلها والتعقيب عليها
وتربيرها واستخالص املضامني منها ،وكتابة االستنتاجات والتوصيات وجتميع كافة
أجزاء الرسالة بإشراف املشرف ،حيث يتم التأكد من نضوج ملتوى الرسالة وما مت
إجنازه ،لتصبح الرسالة ترقى ملستوى املناقشة.
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وصف المقررات لتخصص ماجستير التربية الخاصة:
( )6650تصميم البحث وأساليبه ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باألسس البح ية املنهجية لتصاميم البحوث ،واألساليب
واإلسرتاتيجيات املنهجية إلجراء البحوث يف الرتبية وعلم النفس ،وتعريفه باألساليب
اإلحصائية لتحليل البيانات ،واستخدامها يف البحوث والدراسات الرتبوية.

( )6651التقييم في التربية الخاصة ( 3ساعات معتمدة)
تتناول هذه املادة مفهوم التقييم ،وأهدافه ،وأشكاله ،وأدواته ،واالعتبارات اخلاصة
لكل فئة من فئات اإلعاقة ،واالعتبارات القانونية واألخالقية ذات العالقة بالتقييم يف
الرتبية اخلاصة ،وتفسري نتائج التقييم وإعداد التقارير.

( )6652استراتيجيات التدريس في التربية الخاصة ( 3ساعات معتمدة)
متطلب سابق 6651 :التقييم يف الرتبية اخلاصة
تتناول هذه املادة تعريفا باسرتاتيجيات التدريس يف الرتبية اخلاصة ،النظريات والفلسفات
الرتبوية املتعلقة بالتدريس املختص مع الرتكيز ،على املباديء األساسية للتدريس ،التطوير،
إثراء ومالئمة احملتوى التعليمي ،واسرتتيجيات التعليم املعريف والسلوكي تبقا لكل
إعاقة ،والتوجهات العاملية احلدي ة بالنسبة لتعديل املناهج ،واألساليب ،واالجتاهات،
والتشريعات املتعلقة ،مع مناقشة موسعة لنتائج الدراسات العلمية ذات العالقة على املستويني
العربي والدولي.

( )6653حلقة بحث في رسائل الماجستير
يهدف هذا املساا اىل تزويد الطالب مبصادر تقصي املشكالت البح ية وحتديدها ،وتدريبه
على مهارات البحث واالتالع على االدبيات املتاحة ومصادرها باللغتني العربية واالجنليزية
ويف جمال ختصصه ،كما يهدف املقرر اىل مساعدة الطالب يف تصميم خطة حب ية مالئمة
منهجيا وعلميا ملوضوعات حب ية يف جمال ختصصه.

( )6654حلقة بحث في دراسة اإلعاقة ( 3ساعات معتمدة)
متطلب سابق 6650 :تصميم البحث وأساليبه
يهدف هذا املساا إىل التعرف على املفاهيم األساسية لإلعاقات املختلفة ،ومدى انتشارها
وتعريفاتها املختلفة ،وأسبابها ،واخلصائص الشخصية واألكادميية واالجتماعية ،وأساليب
تقييم وتشخيص كل من هذه اإلعاقات وتبيعة الربامج واخلدمات اخلاصة اليت تفرضها
هذه اإلعاقات يف جماالت التواصل والتعليم األكادميي والتكيف والتدريب امله  .إضافة
إىل التعاون الفعال بني املتخصصني ومؤسسات اجملتمع املختلفة.
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( )6655تعديل السلوك في التربية الخاصة ( 3ساعات معتمدة)
يتتاول هذا املقرر تصميم برامج تعديل السلوك يف ميدان الرتبية اخلاصة وتنفيذها،
وتطبيقات عملية يف تعديل سلوك ذوي االحتياجات اخلاصة ،ومراجعة نقدية وحتليل أدبيات
تعديل سلوك ذوي االحتياجات اخلاصة ،تصميم احلالة املفردة :القياس املتكرر ،اختيار
خط قاعدي ،تصميم أ ،ب وأشكاله املختلفة ،التحليل اإلحصائي ،إعادة التجريب،
أخالقيات تعديل السلوك مع ذوي االحتياجات اخلاصة ،تدريب الوالدين على ترا استخدام
تعديل السلوك ،دراسات وقضايا حدي ة يف جمال تعديل سلوك ذوي االحتياجات اخلاصة.

( )6656االرشاد في التربية الخاصة ( 3ساعات معتمدة)
يهدف املساا إىل تدريب الطلبة على تقديم اخلدمات اإلرشادية للفئات اخلاصة .ويتناول
املساا إرشاد ذوي اإلعاقات املختلفة وذوي صعوبات التعلم وبطيئي التعلم واملوهوبني
واملبدعني ،وأوضاع كل فئة من هذه الفئات على حدة واحتياجاتها ومشاكلها ،وترا
تقييمها وتلبيتها ،وتطوير املهارات الكافية لالهتمام بهذه الفئات والتعامل معها وتقديم
اخلدمات االستشارية لألفراد احمليطني بها.

( )6657التأهيل المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة ( 3ساعات معتمدة)
يتناول هذه املساا مفهوم التأهيل امله

وأهدافه ،فلسفة التأهيل ،عناصر التأهيل لألفراد

املعوقني ،مبادىء التأهيل امله

لفئات اإلعاقة املختلفة .خدمات التأهيل امله  :التقييم

واإلرشاد والتوجيه ،التدريب امله

والتشغيل ،حتليل  IPEامله  ،جاهزية املعوقني للعمل،

خطط العمل الفردية مهارات العمل ،املشاغل احملمية ،املتابعة ،التشريعات والقوانني يف
جمال تشغيل املعوقني.

( )6658األبعاد النفسية واالجتماعية لإلعاقة ( 3ساعات معتمدة)
يشمل هذا املساا اإلعاقة كأحد مصادر الضغو  ،استجابات الدفاع واالستسالم
والتعايش والتكيف مع اإلعاقة ،وتأثري اإلعاقة على األفراد املعوقني وأسرهم وردود فعلهم
جتاهها ،وانعكاسات اإلعاقة على جوانب النمو اجلسمي واملعريف واالجتماعي واالنفعالي
للفرد املعاا ،وتأثري اإلعاقة يف شخصية الفرد املعوا وسلوكه ،والعالقة بني فئات اإلعاقة
املختلفة ومسات شخصية ملددة ونتائج الدراسات يف هذا اجملال ،اإلعاقة واالحنرافات
واالضطرابات النفسية ،ردود الفعل اجملتمعية لإلعاقة واملعوقني ،ودراسات حدي ة يف جمال
األبعاد النفسية لإلعاقة.
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( )6659اإلعاقات الحسية (  3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املساا إىل التعرف على اإلعاقات احلسية وتعريفها ،وأسبابها ،وأنواعها ،وترا
الوقاية منها .ويتناول هذا املساا اخلصائص الشخصية واالجتماعية واملعرفية املختلفة
للمعاقني حسيا ،واملناهج واألدوات اخلاصة بهم وأساليب تدريسهم ومساعدتهم على
التكيف األكادميي واالجتماعي .ويناقش هذا املساا واقع اخلدمات املقدمة واملتوفرة
للمعاقني حسيا على املستوى العاملي واحمللي.

( )6660تدريب ميداني في التربية الخاصة ( 3ساعات معتمدة)
متطلب سابق 6652 :اسرتاتيجيات التدريس يف الرتبية اخلاصة
يهدف هذا املساا إىل تدريب الطلبة على استخدام األساليب اإلرشادية املختلفة اليت مت
اكتسابها من دراستهم للمساقات املختلفة يف برامج وخدمات ذوي احلاجات اخلاصة،
باإلضافة إىل تدريب الطلبة على إجراء املقابلة والتطبيق العلمي ألساليب اإلرشاد يف
مؤسسات ذوي احلاجات اخلاصة .ويقوم الطالب خالل هذا املساا بتنفيذ إجراءات تعديل
السلوك ،وت قيف أسر الطالب ذوي احلاجات اخلاصة وتدريبهم وتقييمهم ،ووضع برامج
فردية ،ودراسة احلالة ،واإلرشاد الفردي ،ووسائل التواصل اخلاصة ،واستخدام األجهزة
التقنية للفئات اخلاصة.

( )6661صعوبات التعلم ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املساا إىل تعريف صعوبات التعلم والتعرف على أسبابها ،وأنواعها ،وحتديد
خصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم وعالقتها باإلعاقات العقلية وبطيء التعلم .ويتناول هذا
املساا التطور التارطي للربامج واخلدمات يف جمال الصعوبات التعليمية ،ونظريات تفسري
صعوبات التعلم ،واإلجراءات املختلفة لقياس وتشخيص صعوبات التعلم ومعاجلتها.

( )6662مهارات الحياة لذوي الحاجات الخاصة ( 3ساعات معتمدة)
يتناول هذه املساا مهارات احلياة لذوي احلاجات اخلاصة ومن أهمها :الدفاع عن الذات
وتقرير املصري ،ومهارات العناية باحلاجات الشخصية ،والوعي بأمور السالمة العامة ،وإدارة
الشؤون املالية والشخصية ،وشؤون الغذاء ،واملالبس ،والرتويح عن النفس ،والوعي الذاتي،
وال قة بالذات ،واملهارات االجتماعية ،واالستقاللية ،واملهارات املتعلقة باحلياة األسرية
واحلياة اجملتمعية ،وحل املشكالت ،والتواصل مع اآلخرين ،والتطور امله .
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( )6678رسالة ( 3( 1ساعات معتمدة)
هذا هو اجلزء األول من أصل جزأين ،يقوم الطالب بإعداد مقرتل حب ي ويقوم بتقدميه أمام
جلنة الربنامج للتعرف إىل ما مت كتابته ،وحيصل على تغذية راجعة من اللجنة ،ويلتقي
الطالب مع مشرفه بربنامج حيدد ما بني الطالب واملشرف بشكل فردي.

( )6679رسالة ( 3( )2ساعات معتمدة)
متطلب سابق 6678 :رسالة ()1
يهدف هذا املساا إىل إعداد الطالب رسالة املاجستري يف إحدى املوضوعات املرتبطة
بالتخصص ،حتت إشراف أحد األساتذة املتخصصني ،ويتم مناقشتها بعد االنتهاء من
إعدادها بصورة علنية.
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وصف المساقات لتخصص الدكتوراه في اإلرشاد التربوي والنفسي:
 9090اإلرشاد الجمعي  3ساعات معتمدة
يت نراول هررذا امل سرراا ت كرروين اجلما عررة اإلر شررادية وتنظيم هررا واملرا حررل ا لرريت متررر ب هررا ،واأل سررس
اليت يقوم عليها اإلرشاد اجلمعي ،والقواعد العامة الخت يررار املسرت شرردين يف اإلر شرراد اجلم عرري
ودينام يررات اجلما عررة و منرراذج وا سرررتاتيجيات االر شرراد اجلم عرري املنب قررة عررن األ سررس النظر يررة
املعرو فررة كالتحليل يررة ،وال سررلوكية ،واملعرف يررة ،واالن سررانية ،واجل شررطلتية ،إدارة اجلل سررة
اجلماع يررة ،والتعا مررل مررع ب عررض م شرركالت اجملمو عررة ،وأ شرركال طتل فررة مررن املسرت شرردين
ميكن أن يواجههم املرشد داخل اجملموعة .ويتضمن اجلانب العملي يف هررذا امل سرراا م سرراعدة
الطل بررة ع لررى ب نرراء ا لررربامج اإلر شررادية اجلمع يررة ،ا لرريت ت سررتهدف الف ئررات اإلر شررادية املختل فررة
وتطويرها.

 9091تصاميم البحث وأساليب إحصــائية متقدمــة فــي البحــوي التربويــة (3
ساعات معتمدة)
يت ضررمن هررذا امل سرراا مراج عررة عا مررة مل نرراهج الب حررث ومكونات هررا ،ك مررا يت ضررمن الت صرراميم
البح يررة املختل فررة ا لرريت ت سررتخدم يف الدرا سررات التجريب يررة ا لرريت جتررري يف امل يررادين الرتبو يررة
والنفسية واالجتماعية  ،والتعريف خبصائص هررذه الت صرراميم وا سررتخداماتها والعوا مررل امل هررددة
لصدقها.
ويت نرراول هررذا امل سرراا ا سررتخدام الربجم يررات اإلح صررائية املعرو فررة يف حتل يررل البيا نررات الرتبو يررة،
م ررل :برجم يررات  ،AMOS ،SPSS ،SASوير كررز هررذا امل سرراا ع لررى إد خررال البيا نررات
وتنظميها ،واستخدام الربجميات لفحص البيانات ،وحتليلها باستخدام األساليب اإلح صررائية
الوصفية واالستنتاجية واالرتباتية املتقدمة كتحليل التباين  ANOVAبأشكاله املختلفة،
األ حررادي وال عرراملي والقيا سررات املت كررررة  ،Repeated Measuresوحتل يررل الت برراين
املصاحب  ،ANCOVAكما يتناول املساا أيضا التصاميم االرتباتية الرئيسة ،كتحل يررل
االحندار البسيط ،واملتعدد ،وحتليل املسارات.

 9092االختبارات والمقاييس في اإلرشاد ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املساا للتعرف إىل نشأة االختبارات واملقاييس النفسية وتصميمها ،ومعر فررة أ نررواع
االختبارات املستخدمة يف اإلرشاد النفسي ،م ل :اختبارات الذكاء (اللفظية وغري اللفظية)،
واختبارات الشخصية( :م ل :مينيسوتا املتعدد األوجه ،والرورشاخ ،وتفهم املوضوع ،واخت بررار
القصة .... ،اخل) ،ومقاييس امليول واالجتاهات والقيم ،م ل ( :كررودر ولي كرررت وثري سررتون)،
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واخت بررارات طتل فررة أ خرررى ،م ررل :الق لررق ،و ترردريب الطل بررة ع لررى كيف يررة إ عررداد امل قرراييس
وتطويرها وتصميمها ،واستخدام الصدا وال بات ،وتطبيق املقاييس وتصحيحها وتفسريها.

 9093االضطرابات النفسية وتشخيصها ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املساا للتعرف إىل أساليب التشخيص املستخدمة يف اإلرشاد النفسي ،كاملقاب لررة
التشخيصية واملقاييس واالختبارات اليت ميكن توظيفها يف العملية اإلر شررادية ،ويف جمرراالت
احل يرراة املختل فررة كاأل سرررة ،واملدر سررة ،وم كرران الع مررل ،وتت عرررض ا ملررادة العلم يررة إىل
اال ضررطرابات النف سررية الع صررابية وت صررنيفاتها املختل فررة ،وذ لررك ا سررتنادا إىل ت شررخيص
االضطرابات النف سررية املعت مررد و هررو ( ،)DSM-5وكيف يررة الت شررخيص مررن خال لرره ،والت عرررف
إىل االجتاهات احلدي ة يف التصدي .ذه االضطرابات وعالج هررا ،ك مررا يرزود امل سرراا الطا لررب
بفرصة التدريب العملي على دراسة وعالج حالة مت ل إحدى االضطرابات النفسية الشائعة.

 9094تطبيقات ميدانية في اإلرشاد ( 3ساعات معتمدة)
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل إتا حررة الفر صررة املنا سرربة للطا لررب للتطب يررق العم لرري املت قرردم يف جمررال
اإلرشاد النفسي والرتبوي يف امليدان من خالل القيام بالفعاليات اآلتية :إعداد خطة إر شررادية،
ودرا سررة حا لررة ،واإلر شرراد ال فررردي ،واإلر شرراد اجلم عرري ،وتطب يررق م هررارات االت صررال (م هررارات
واستجابات اإلصغاء والتأثري) ،وإ عررداد وت صررميم برررامج إر شررادية ون شررات ومل صررقات ،يط لررب
مررن الطا لررب يف نها يررة ال ترردريب إ عررداد تقر يررر خ تررامي مو ثررق لألن شررطة والفعال يررات كا فررة ا لرريت
ن فررذت .و يررتم ترردريب الطل بررة يف املرا كررز املتخص صررة ومرا كررز اإل صررالل والتأه يررل ،مرا كررز
العالج النفسي ،مراكز معاجلة اإلدمان ومراكز األ حررداث وا ملرردارس احلكوم يررة واخلا صررة
ووكالة غوث وتشغيل الالجئني اليت يوجد فيها خدمات إرشادية ومرشد تربوي.
مالح ظررة :يتط لررب ال ترردريب يف املؤس سررة ( )300-250سرراعة تدريب يررة متط لررب سررابق
(اجتاهات نظرية حدي ة يف اإلرشاد وتطبيقاتها).

 9096اإلشراف في اإلرشاد وتطبيقاته ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املساا إىل إكساب الطالب معلومات وتدريبات حول وظائف اإلشراف يف العمل يررة
اإلرشادية اإلدارية والتدعيمية والرتبوية ،ومناذج اإلشراف اإلرشادي اليت ت شررمل منرروذج تنم يررة
املهارات ومنوذج النمو الشخصي والنموذج الت كرراملي ،والن مرروذج امل عررريف ال سررلوكي ومرا حررل
عملية اإلشراف ،وتطبيق عملية اإلشراف ،وأساليب تدريب املرشدين ،وتطوير برررامج الع مررل
اإلر شررادي ،وق يرراس فاعل يررة الرب نررامج اإلر شررادي ،واملو ضرروعات األخالق يررة والقانون يررة يف
اإلرشاد ،وتدريبات وتطبيقات يف اإلشراف امليداني.
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 9097اإلرشاد المعرفي السلوكي ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املساا إىل تزويد الطلبة مبعلومات ومهارات حول األساليب السلوكية واملعرف يررة،
واستخداماتها يف اإلر شرراد وال عررالج النف سرري ،وتت ضررمن :األ سررس التجريب يررة والنظر يررة لإلر شرراد
ال سررلوكي وامل عررريف ،الق يرراس ال سررلوكي وامل عررريف ،التحل يررل ا لرروظيفي لل سررلوك ،املعا جلررات
السلوك يررـة واملعرف يررـة يف جمرراالت :ا خلرروف والق لررق ،االكت ئرراب ،الف صررام ،الك حررول
وامل خرردرات ،ال ترردخني ،السم نررـة ،امل شرركالت الزواج يررة ،اجلر ميررة وال عرردوان ،امل شرركالت
اجلنسية ،التلع م؛ تطوير برامج سلوكية ومعرفية وتقييم فاعليتها.

 9098إرشاد األزمات ( 3ساعات معتمدة)
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل توظ يررف نظر يررات اإلر شرراد يف التعا مررل مررع األز مررات ،وتعر يررف الطل بررة
مبف هرروم العمل يررة اإلر شررادية وا سرررتاتيجيات ا سررتخدامها للتعا مررل مررع األز مررات ،وتت نرراول مف هرروم
اإلر شرراد النف سرري وت طرروره ،والن ظررام ال عررام وتطبيقا ترره ،واألز مررات (مفهوم هررا وأمنات هررا
ومراحلها) ،واإلسعاف النفسي ،واألزمات يف اجملال النفسي والرت برروي ،وأم لررة تطبيق يررة ع لررى
األزمات (الطالا ،املوت ،املرض املزمن ،االنتحار ... ،اخل).

 9099طرق متقدمة في البحث النوعي ( 3ساعات معتمدة)
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل تع لررم الطل بررة لكيف يررة الق يررام بالب حررث ال نرروعي يف حبرروث مفرت ضررة،
وتزويدهم باملعرفة عن تبي عررة الب حررث ال نرروعي وخصائ صرره وت صرراميمه واجراءا ترره ،والتخ طرريط
للب حررث ال نرروعي ،و ترررا اخت يررار العي نررة يف الب حررث ال نرروعي ،و ترررا مجررع املعلو مررات ،و ترررا
التح قررق مررن م صررداقية البيا نررات النوع يررة ،وأ سرراليب حتلي لررها ،وكيف يررة إ عررداد تقر يررر الب حررث
النوعي ،والرتكيز على البحوث التحليلية واالثنوجرافية واإلجرائية.

 9100اتجاهات نظرية حديثة في اإلرشاد وتطبيقاتها ( 3ساعات معتمدة)
يت نرراول هررذا امل سرراا االجتا هررات النظر يررة احلدي ررة يف اإلر شرراد ،وتت ضررمن تطبي قررات للم فرراهيم
امل شررتقة مررن مرردارس اإلر شرراد وال عررالج النف سرري احلدي ررة واملعا صرررة ع لررى م شرركالت األ فررراد
الشخ صررية ا لرريت يواجهون هررا يف احل يرراة اليوم يررة ،وع لررى امل شرركالت ا لرريت ت تررداخل مررع ت قرردمهم
الرت برروي وامل هر  ،أو تع يررق حتق يررق أ هرردافهم ،أو تظ هررر يف ت فرراعالتهم مررع املؤس سررات ا لرريت
يدرسون أو يعملون بها ،مع تقديم تقييم لتلك التطبيقات۰

 9101إرشاد الفئات الخاصة ( 3ساعات معتمدة)
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل ترردريب الطل بررة ع لررى ت قررديم ا خلرردمات اإلر شررادية وع مررل برررامج للف ئررات
اخلا صررة ،وت صررميم م قرراييس حل صرررهم كاأل حررداث واملن حرررفني ،وال سررجناء ،و حرراالت إ سرراءة
املعام لررة وك بررار ال سررن ،و حرراالت االغت صرراب وا ملرروت ،وق ضررايا اإل سرراءة لألت فررال (اإل سرراءة

728

اجلنسية ،والنفسية ،والبدن يررة) ،والن سرراء ال عررامالت ،وأب نرراء املطل قررني ،املو هرروبني وامل برردعني،
وال عرراتلني عررن الع مررل ،وال سررجناء ،واأل سرررى ا حملررررين ،وإر شرراد ال ضررحايا وأ سرررهم ،ومعر فررة
أوضاع كل فئة من هذه الفئات على حدة واحتياجات هررا وم شرركالتهم و ترررا تقييم هررا وح لررها،
واملهارات الالزمة للتعامل معها ،وتقديم اخلدمات االستشارية لألفراد احمليطني بها.

 9102نظريات اإلرشاد الزواجي واألسري وتطبيقاتها ( 3ساعات معتمدة)
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل الت طرررا إىل أ برررز النظر يررات واال سرررتاتيجيات امل سررتخدمة يف اإلر شرراد
الزواجي واألسري ،ومستقبل اإلرشاد الزواجي واألسري ،وتطبيقاته العملية ،والو قرروف ع لررى
احلاجات األ سرررية ،وم شرركالت ا لررزوجني واأل سرررة ب شرركل عررام ،ك مررا يت ضررمن الت عرررف إىل
نظريات االختيار الزواجي واإلرشاد األسري ،ويتضمن عرض لبعض املشكالت اليت يتناو.ا
اإلر شرراد األ سررري والزوا جرري وكيف يررة ح لررها وذ لررك مررن خررالل التطب يررق العم لرري لال سرررتاتيجيات
املختل فررة امل سررتخدمة يف اإلر شرراد الزوا جرري واأل سررري .وي ضررع الطا لررب خ طررة إر شررادية مل شرركلة
أسرية أو زواجية ،تعرض أمام الطلبة وتناقش مع أستاذ املساا.

 9104اإلرشاد المهني ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املساا إىل دراسة العوامل املرتبطة باالختيار امله السليم ،والتأكيد على عمليـة
الن مررو امل هر وتأثري هررا ع لررى أ سررلوب ح يرراة ال فرررد وشخ صرريته ،وعمل يررة ا خترراذ ال قرررار امل هر ،
باإلضافة إىل نظريات الن مررو واالخت يررار امل هر املختل فررة ،ويت نرراول امل سرراا ا سرررتاتيجيات التق يرريم
يف اإلر شرراد امل هر  ،باإل ضررافة إىل وا قررع اإلر شرراد امل هر ملل يررا وعامل يررا ،ويت ضررمن اجلا نررب
التطبيقي يف هذا املساا ترردريب الطل بررة ع لررى ا سررتخدام وتطب يررق اخت بررارات امل يررول واالجتا هررات
املهنية املختلفة ،كاختبار كودو ،واختبار سوبر ،واختبار هوال نررد ،وغري هررا مررن االخت بررارات
املهنية ،ويتضمن اجلا نررب العم لرري يف هررذا امل سرراا ق يررام الطا لررب بت صررميم خ طررة إر شررادية مهن يررة
مستندة إىل نظرية من النظريات املهنية وتطبيقها على أرض الواقع.

 9105اإلرشاد وخدمة المجتمع المحلي ( 3ساعات معتمدة )
يهدف هذا املساا إىل تنمية قدرات الطلبة يف حل مشكالت اجملتمع واإلسهام يف بنا ئرره ،مررن
خررالل تناو لرره لل صررحة النف سررية اجملتمع يررة وعنا صرررها ،اجلوا نررب االجتماع يررة لل صررحة النف سررية
واالضطراب النفسي ،اجلوانب االجتماع يررة لإلر شرراد وال عررالج النف سرري ،السيا سررة االجتماع يررة
وال صررحة النف سررية ،البي ئررة وم شرركالت ال صررحة النف سررية ،امل صررادر البيئ يررة وال صررحة النف سررية،
امل صررادر اإلن سررانية وال صررحة النف سررية ،العال قررة بررني أنظ مررة العنا يررة بال صررحة اجل سرردية والعنا يررة
بال صررحة النف سررية ،خرردمات اإلر شرراد جملتم عررات ملررددة ،م ررل :الك بررار ،ا حملرررومني ،حرراالت
ا ملرررض النف سرري ا ملررزمن ،املتقا عرردين ،ا ملرردمنني ،ال عرراتلني عررن الع مررل ،األز مررات العائل يررة،
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اجلنول ،ضحايا الكوارث ،وتطبيقات اإلرشاد اجملتمعية :الوقاية من املرض النفسي ،تعزيز
ال صررحة النف سررية ،ز يررادة ا لرردعم االجتما عررـي ،التقل يررل مررن ال ضررغو االجتماع يررة ،الت شررخيص
والتدخل يف األوضاع االجتماعية ،ت قررديم امل شررورة النف سررية يف اجملت مررع ،تنم يررة م هررارات احل يرراة
اليومية لدى املسرتشدين يف اجملتمع ،تقييم اخلدمات االجتماعية.

 9106تخطيط وإدارة برامج اإلرشاد المدرسية ( 3ساعات معتمدة)
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل إك سرراب الطا لررب م هررارات التخ طرريط لرب نررامج تطبي قرري يف اإلر شرراد
النفسي والرتبوي طرردم املدر سررة أو املؤس سررة التعليم يررة ،والت عرررف إىل أ سرراليب إ عررداد ا لررربامج
اإلرشادية املدرسية ،وتب أسلوب وإعداد برنامج فررردي أو مج عرري م سررتندا إىل إ تررار ن ظررري،
ويقوم الطالب بتنفيذ الربنامج حتت إشراف أستاذ املساا ويقومه ،ويقدم الطالب ورقة حب يررة
مفصلة حول املشروع الذي خطط له ونفذه ،ويناقش مع أستاذه.

 9095حلقة بحث في كتابة األطروحات الجامعية ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املساا إىل درا سررة أترو حررات مت عررددة يف اإلر شرراد النف سرري والرت برروي حب يررث يرردرس
الطالب أتروحة واحدة ع لررى األ قررل ،ويعر ضررها يف احلل قررة وينق ضررها مبي نررا ن قررا ال قرروة ون قررا
الضعف فيها ،ويشارك الطلبة يف نقدها خصوصا من الناحية املنهجية ،كما يتدرب الطالب
يف هذا املساا على كتابة خطة البحث ،وتقديم خطة مقرتحة يف جمال ختصصه.
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وصف المقررات لبرنامج الماجستير في إدارة التسويق التطبيقي:
المقررات اإلجبارية:
 6746مناهج البحث العلمي في العلوم االجتماعية Research
Methodologies in Social Sciences
 3ساعة معتمدة (2نظري 1عملي) املتطلب السابق  :ال يوجد
يهدف املساا إىل إكساب الطلبة مهارة إعداد وتصميم البحوث العلمية الوصفية والتحليلية
والتجريبية يف اجملال التسويقي ,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 باألسلوب الكمي والنوعي .كما يتناول
املساا وبأسلوب نظري وتطبيقي معمق العناصر املختلفة للبحث العلمي بدءا من صياغة
مشكلة البحث ،وحتديد أساليب املعاينة وأدوات مجع البيانات وحتليلها وتصميم البحث
وإعداد اخلطة البح ية وكتابة تقرير البحث وتقوميه .كما يربز املساا القضايا
واملشكالت املعاصرة يف البحث العلمي يف جمال العلوم اإلدارية واالجتماعية وكيفية
التعامل معها ,كما يتطرا إىل أدوات التحليل اإلحصائي لبيانات البحث العلمي واألساليب
احملوسبة اخلاصة بتحليل البيانات.

 6747إدارة التسويق المتقدم Advanced Marketing
Management
 3ساعة معتمدة (3نظري 0عملي) املتطلب السابق  :ال يوجد
يهدف هذا املساا إىل توضيح املفاهيم والتطبيقات املختلفة املرتبطة بالتسويق كأحد
وظائف املنشأة وذلك من خالل تعريف التسويق احلديث ،مبادئه ،أهميته ،منهج دراسته،
املزيج التسويقي ،املزيج الرتوجيي ،هيكل التنظيم التسويقي ،سلوك املستهلك ،العوامل
املؤثرة يف البيئة التسويقية ،حبوث التسويق ،تكاليف التسويق ،دراسة مستفيضة للسلعة
والسوا وسياسات التسعري والطلب ،أدوات التسويق احلديث ،وغريها الك ري من
املضامني ذات العالقة.
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 6748استراتيجيات التسويق التطبيقي

Applied Marketing

Strategies
 3ساعة معتمدة (3نظري 0عملي) متطلب السابق  :ال يوجد
يتطرا هذا املساا إىل توضيح أهمية وضع االسرتاتيجيات التسويقية من قبل املؤسسات،
ويتناول مفهوم التخطيط االسرتاتيجي وبناء االسرتاتيجيات التسويقية التطبيقية وفق أفضل
املمارسات علميا وعمليا وحتليل البيئة اخلارجية والداخلية وحتديد نقا

القوة والضعف

والفرص والتهديدات وحتليل السيناريو ،واجلدولة ،كما يتناول إسرتاتيجية التوجه حنو
السوا الكلي وإسرتاتيجية التمايز أو جتزئة السوا ،كما سيتم عرض لسياسات التوزيع
وسياسات الرتويج ،وسيتطرا أخريا إىل التعريف باألنظمة وا.ياكل املنفذة لإلسرتاتيجية
التسويقية ومعاجلة ومراقبة تنفيذ اإلسرتاتيجية.

 6749التكنولوجيا والتسويق الرقمي Technology and digital
Marketing
 3ساعة معتمدة (1نظري 2عملي) املتطلب السابق  :ال يوجد
يهدف هذا املساا إىل تزويد املتعلم باملعارف واملهارات املتعلقة بأهم التطبيقات ل web
 web 2.0 ،1.0وصوال إىل ،web 3.0كما سيتناول املساا أهمية وتطبيقات إنرتنت
األشياء) ، ( Internet of Thingsو

 Block chainواستخداماتها النظرية

والعملية يف جمال املعامالت الرقمية واملالية وتأثرياتها على التسويق عرب اإلنرتنت.

 6750تطبيقات متقدمة لتكنولوجيا اإلنترن

في التسويق الرقمي

Advanced Internet Technology and It’s Applications in Digital
Marketing
 3ساعة معتمدة (1نظري 2عملي) املتطلب السابق  6749 :التكنولوجيا والتسويق
الرقمي
يتناول املساا أهم األبعاد النظرية والتطبيقية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتعلقة
مبعرفة احتياجات الزبائن من خالل تتبع وحتليل تبيعتهم وسلوكهم يف عال التسويق
الرقمي بهدف اكتساب والئهم للمنظمة ،وسيعتمد املقرر على استخدام األدوات العاملية
األك ر شهرة م ل ،Kiss Metrics ،:Google analytics:إضافة إىل تزويد املتعلم
باملهارات واملعارف الالزمة فيما يتعلق باخلصوصية ،وأمن البيانات واملعلومات وترا
ووسائل احلماية املستخدمة يف عال اإلنرتنت والشبكات بأنواعها.
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 6751إدارة المبيعات :مدخل تطبيقي معاصر Sales management:
A contemporary applied approach
 3ساعات معتمدة (2نظري 1عملي) املتطلب السابق  :ال يوجد
يهدف هذا املساا إىل التعريف بأهم التطبيقات احلدي ة املستخدمة يف إدارة املبيعات
وتنظيمها ووظائف مدير املبيعات واالجتاهات احلدي ة يف إدارة القوة البيعية من حيث
االختيار والتعيني والتحفيز والتخطيط والرقابة على النشا

البيعي ضمن أهداف املنشأة

والتسويق .كما يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبهام ووظائف احلاسب اآللي يف
العمل اإلداري مع الرتكيز على االستخدامات التكنولوجية و تطبيقات احلاسب يف إدارة
املبيعات ،وزيادة إملامه بكيفية توظيف موارد احلاسب وقواعد البيانات وشبكات
املعلومات لتطوير وتنظيم والتخطيط للمبيعات ،وتدريبه على االستخدام الكفء والفعال
لتطبيقات احلاسب يف وظائف ومهام املنظمة على املستوى البيعي ،ويتناول املقرر دور
احلاسب يف حتسني وظائف العمل اإلداري ،وأهم التطبيقات احلدي ة للحاسب يف جمال
التسويق ،وكيفية تصميم وإدارة وتشغيل نظم املعلومات ،واالستفادة من تطبيقات
احلاسب يف جماالت م ل إدارة املبيعات املتوقعة والتنبؤ بها ،توظيف العاملني يف اجلهاز
البيعي واختيارهم ،إدارة الوقت واملناتق البيعية وتقييم أداء النشا البيعي.

 6752التسويق االفتراضي Virtual Marketing
 3ساعة معتمدة (1نظري 2عملي) املتطلب السابق  6748 :اسرتاتيجيات التسويق
التطبيقي
يركز املساا على الطرا اليت ميكن من خال.ا تطبيق اسرتاتيجيات التسويق التقليدية
يف العال الرقمي .والتطبيق العملي حلمالت اإلعالنات التجارية الرقمية ،م ل محالت
الربيد اإللكرتوني وتقنيات  Web 2.0و ،Web 3.0باإلضافة إىل التكامل ما بني
التسويق الرقمي وغري الرقمي ،واالستخدام األم ل حملركات البحث Search
)Engines Optimization (SEOوأدوات حتسني عرض احملتوى بالتسويق وذلك
من خالل إبراز احملتوى التسويقي الرقمي باعتباره حجر األساس.
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 6770+6769رسالة ) (1رسالة )(2) Dissertation (1) & (2
 3ساعة معتمدة (0نظري 3عملي) املتطلب السابق 6746 :مناهج البحث العلمي
 3ساعة معتمدة (0نظري 3عملي) املتطلب السابق  6769 :رسالة ()1
يهدف هذا املساا إىل متكني الطالب من توظيف مناهج البحث العلمي يف تناول
املشكالت البح ية املستجدة يف حقل التسويق ،حيث يقوم الطالب بإعداد مقرتل حب ي
لتقدميه للجنة الربنامج للمصادقة عليه ،وحيصل على تغذية راجعة من اللجنة ويقوم
الطالب حتت إشراف أحد األساتذة املتخصصني بإجراء رسالة ماجستري ملشكلة معينة
ومعمقة يف جمال التسويق ،ويتم مناقشتها بصورة علنية بعد االنتهاء من إعدادها .كما
يهدف هذا املساا إىل إكساب الطلبة املهارات اخلاصة إلجراء البحث العلمي وصياغة
املشكلة البح ية واستخدام املنهجيات البح ية مع االلتزام مببادئ األمانة العلمية
وأخالقيات البحث العلمي,حيث يتم العمل يف هذا املساا على قراءة وحتليل ومناقشة عدد
من األحباث املنشورة يف أوعية نشر ملكمة وبشكل مجاعي حول مواضيع متقدمة
وطتارة يف الربنامج العام حيددها أستاذ املساا على أن يقوم كل تالب بإعداد دراسة
متقدمة ملوضوع طتار يف الربنامج العام من ضمن مواضيع املساقات اليت يطرحها الربنامج
وذلك بناء على توجهات الطلبة املختلفة بهدف التعمق يف دراستها وحتليلها,حيث يطلب من
الطالب كتابة حبث متعمق وعرض نتائجه .ويشمل املساا مناقشة مبادئ األمانة العلمية
وأخالقيات البحث العلمي.

المقررات االختيارية
 6753التطبيقات التسويقية لألجهزة الذكيةMarketing :
Application for Smart Devises
 3ساعة معتمدة (1نظري  2عملي) املتطلب السابق  :ال يوجد
يتضمن هذا املساا دراسة أنواع وتصنيفات تطبيقات ا.واتف الذكية وكيفية رفعها على
املتاجر اخلاصة بتطبيقات ا.واتف الذكية ،وكذلك دراسة ترا وآليات تسويق تطبيقات
ا.واتف الذكية وكيفية حتديد اجلمهور املستهدف واملنافسني ،وأيضا وضع
اسرتاتيجيات التسويق من خالل وسائل اإلعالم االجتماعية .إضافة إىل ذلك يدرس الطالب
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اسرتاتيجيات الكسب من تطبيقات ا.واتف الذكية واألدوات املستخدمة يف ذلك .كما
يقدم املساا نظرة ألل على العوامل اليت تؤثر على تصنيف التطبيقات يف املتاجر وترا
حتسني ظهور وترتيب التطبيق عليها .ويعرّف املساا الطالب على كيفية اختيار وتصميم
منوذج العمل املناسب لتطبيقات ا.واتف الذكية وأهمية دعم التطبيق لعدة لغات ،كما
يوضح ترا اختيار منوذج التسعرية األفضل للتطبيق .عالوة على ذلك يتناول املساا مناذج
وحاالت واقعية وقصص جنال يف قاعة احملاضرة باإلضافة إىل متارين عملية .كما
سيتضمن املساا تعزيز جانب طاتبة الزبون وإقناعه وكذلك كتابة اإلعالنات ووصف
املنتجات وملف اإلجناز  Portfolioباللغة اإلجنليزية.

 6754اإلدارة اإللكترونية للعالقة مع الزبائنElectronic :
Customer Relationship Management
 3ساعة معتمدة املتطلب السابق :ال يوجد
إدارة عالقات العمالء ) (ECRMهي واحدة من أهم األدوات اليت تسهم يف منو منظمات
األعمال ،جاء هذا املساا ليعكس الدور الذي تقدمة التقنيات احلدي ة يف فهم أكرب
للزبائن إلكرتونيا  ECRMواحتياجاتهم وبالتالي املساعدة يف بناء امليزة التنافسية
للمنظمة ،فاملساا يقدم تطبيقات عملية إلدارة عالقات العمالء يف طتلف القطاعات ،مع
الرتكيز على دراسة حالة احلكومات اإللكرتونية ودورها يف إدارة العالقة مع الزبائن،
إضافة إىل ترا الدفع اإللكرتونية احلدي ة ودراسة الدليل اإلرشادي حول االستخدام
اآلمن لشبكات التواصل االجتماعي ومحاية حسابات املستخدمني وأيضا ترا احلماية من
الوقوع ضحية لالخرتاا أو االبتزاز اإللكرتوني ،وهذا ما يعرف حبماية أمن بيانات
ومعلومات العمالء.

 6755تحليالت التسويق في العصر الرقميDigital Marketing :
analytics in digital era
 3ساعة معتمدة ( 1نظري  2عملي) املتطلب السابق 6749 :التكنولوجيا والتسويق
الرقمي
تشري التحليالت الرقمية إىل "األدوات أو األنظمة األساسية اليت حتلل البيانات اليت مت
مجعها من النشا

التسويقي عرب اإلنرتنت" .يقدم هذا املساا علم حتليالت الويب مع

الرتكيز بشدة على االستخدام األم ل لألرقام املوجودة يف الفضاء الرقمي )،(Big Data
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وا.دف هو توفري األساس الالزم لتطبيق حتليالت البيانات على حتديات العال احلقيقي
اليت يواجهها املسوقون يوميا.

 6756بحوي العمليات التسويقية Operations Research in
)(Marketing
 3ساعة معتمدة ( 2نظري 1عملي) املتطلب السابق 6746 :مناهج البحث العلمي يف العلوم
االجتماعية
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب باملبادئ األساسية لبحوث العمليات يف البيئة
التسويقية وكيفية استخدام األساليب الكمية يف عملية التحليل واختاذ القرار وذلك من
خالل دراسة :نشـأة حبوث العمليات وخصائصها املميزة .ا وعالقاتها بالعلوم األخرى،
منهـج حبـوث العمليـات فـي حـل املشاكـل واختـاذ القــرارات ،حبوث العمليـات وعالقتهـا
بالبيئة

الفلسطينية

وبيئة

اجملتمعات

النامية

املتقدمة،

الربجمة

اخلطية

واملشاكل املتفرعة عنها م ل مشاكل التعظيم والتقليل ،واحلل البياني ،والسمبلكس،
وال نائية ،ومشاكل التوزيع وتشمل حلول مشاكل النقل ،مشاكــل التخصيـص ،نظرية
القرارات الكمية وتشمل مفهوم القرارات ومناهج اختاذها والعوامل املؤثرة فيها ومشاكل
اختاذها يف اجملتمعات النامية ثم القرارات يف ظل عدم التأكد ،والقرارات يف ظل
املخاترة ،والقرارات يف ظل املنافسة ،كما يدرس مصفوفة وشجرة القرارات ،شبكات
األعمال وتشمل دراسة املسار احلرج ( )  CPMوبريت ) ،(PERTوحتليل األزمنـة
وحتليـل التكاليـف .ويشتمل املساا على حاالت عملية تطبيقية Applied Case
) )Studiesيف املواضيــع املختلفـة باستخدام برجميات إدارة املشاريع.
 6757إستراتيجيات العمل الحر عرب اإلنرتنتfreelancing strategies :
through Internet
 3ساعة معتمدة (1نظري 2عملي) املتطلب السابق 6749 :التكنولوجيا والتسويق الرقمي
يتناول املساا االسرتاتيجيات املستخدمة يف حتقيق النمو للدخل ،من خالل التعرف على
كيفية حتديد األسواا املستهدفة وخصائص املشرتي ،وقنوات التواصل لتحسني مسار
الشراء .كما وسيتم من خالل هذا املساا استخدام األدوات لتجميع بيانات السوا
والعمالء لصياغة خصائص وصفات الزبائن وبناء مزيج من قنوات التواصل ذي الصلة
لالستفادة من سيكولوجية املشرتي لتطوير مسار الشراء ،كما وسيتناول املقرر العمل
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احلر عرب اإلنرتنت ) (Freelancingكأحد أهم فرص العمل للتخفيف من وتأة
البطالة ،وحتقيق منو يف الدخل.

 6758التسويق الدولي المعاصر :مدخل متكامل Contemporary
International Marketing:An integrated Approach
 3ساعة معتمدة ( 3نظري 0عملي) املتطلب السابق  :ال يوجد
يتضمن هذا املقرر جمموعة من املوضوعات املتعلقة بالتسويق الدولي .حيث سيتم التعرف
على واقع التسويق الدولي يف املنشمت الصناعية واخلدمية واملساهمة يف وضع األسس
العلمية والعملية للتسويق الدولي .كذلك سيتم التعرف من خالل هذا املقرر على املواضيع
املتعلقة بتسويق املنتجات واخلدمات الدولية ،لذا فهو يقدم نظرة شاملة عن البيئة
االقتصادية والسياسية وال قافية اليت ميكن أن تؤثر يف الشركات عند تسويق سلعها
وخدماتها دوليا ،كما أن املقرر يغطي مجلة من املواضيع ،أهمها :حتديد حجم السوا
الدولي املستهدف ،حتديد أفضل الطرا للدخول إىل األسواا األجنبية باإلضافة إىل
كيفية اختيار أفضل االسرتاتيجيات التسويقية الدولية وإنشاء خطة تسويقية دولية شاملة،
وكل هذا يعود إىل دراسة دور التكنولوجيا وإتاحتها للمؤسسات التسويقية الصغرية يف
الوصول إىل العاملية.

 6759إدارة سلوك المستهلك :مدخل متقدم Consumer
Behavior Management: Advanced Approach
 3ساعة معتمدة (3نظري 0عملي)
املتطلب السابق :ال يوجد
يتناول هذا املقرر مفاهيم ومبادئ أساسية للتعريف بسلوك املستهلك اإللكرتوني ومعرفة
العوامل الداخلية واخلارجية املؤثرة يف سلوك املستهلك ،ويتناول مفهوم جتزئة السوا
اإللكرتوني وأهميته يف مساعدة املنتج والسوا ،كما ويتناول تعريف اإلدراك وعناصره.
ويتطرا إىل العوامل السكانية وأثرها على ثقافة سلوك املستهلك ،كما يتناول دراسة أثر
العوامل النفسية على سلوك املستهلك .ويدرس أنواع االتصاالت يف جمال التسويق وسلوك
املستهلك واستهداف املستهلكني يف بلدان عديدة ،ويتناول املقرر دراسة أثر اجلماعات
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املرجعية يف سلوك املستهلك وعرض للطبقات االجتماعية وأنواعها وغريها من املضامني
املتقدمة.

 6760السلوك التنظيمي في العمل Organizational Behavior
at work
 3ساعة معتمدة (3نظري 0عملي املتطلب السابق :ال يوجد
يهدف هذا املقرر بشكل رئيسي إىل تعريف الطالب مبفاهيم ونظريات السلوك التنظيمي،
حبيث يتضمن مفهوم تصميم املنظمات ،والرتكيز على اجلوانب النظرية والتطبيقية يف
السلوك التنظيمي وزيادة إملامه بأهم العوامل املؤثرة يف سلوكيات األفراد داخل املنظمات،
و تعزيز قدراته ومهاراته على التنبؤ بهذه السلوكيات مبا ميكنه من التعامل معها و
توجيهها لتحسني مستوى األداء الفردي والتحكم بها وتوظيفها مبا طدم األهداف العامة
للمنظمات ،كما يتناول املقرر مفاهيم السلوك التنظيمي ،أهمية دراسة السلوك
التنظيمي ،التطور النظري لدراسة السلوك التنظيمي ،العوامل املؤثرة على السلوك
التنظيمي ،أمنا

الشخصية واالجتاهات والقيم ،اإلدراك ،التعلم ،الدافعية واحلوافز،

السلوك اجلماعي ومجاعات العمل ،القيادة واالتصال وحتسني جودة القرارات اإلدارية،
ضغو العمل الصراع التنظيمي والتفاوض ،ثقافة وأخالقيات املنظمة واإلبداع التنظيمي،
االجتاهات احلدي ة يف جمال إدارة السلوك التنظيمي

 6761تسويق الخدمات :مدخل نظري تطبيقيServices :
Marketing: theoretical and applied Approach
 3ساعة معتمدة (3نظري 0عملي املتطلب السابق :ال يوجد
يطرل هذا املقرر جمموعة من القضايا املعاصرة يف جمال تسويق اخلدمات ،حيث يسرد
مقدمة وافية عن صناعة وتسويق اخلدمات بأنواعها املختلفة كاخلدمات السياحية
والفندقية واخلدمات املالية وتطور أنظمة الصريفة اإللكرتونية أو ما يعرف ب
INTERNET BANKINGوغريها ،وأيضا أنظمة ومناذج اخلدمات ومناقشة أساليب
قياس مفهوم جودة اخلدمات وتسعريها وتروجيها وتوزيعها وماهية التسويق الدولي
للخدمات.

 6762سياسات التسعير الرقمية Digital Pricing Polices
 3ساعة معتمدة (2نظري 1عملي) املتطلب السابق 6749 :التكنولوجيا والتسويق
الرقمي
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يتضمن هذا املقرر جمموعة من املوضوعات املتعلقة بالتسعري والتسعري الرقمي كأحد
عناصر املزيج التسويقي ،كما ويعمل على توضيح دور هذا العنصر ا.ام يف إجنال العملية
التسويقية .سيتم يف املقرر مناقشة تعريف السعر ومسمياته واألخطاء اليت تقع يف عملية
التسعري ويتناول العوامل املؤثرة يف قرارات التسعري وإجراءاته وأساليبه التقليدية والرقمية
واإلسرتاتيجيات اخلاصة به .كما ويعاا هذا املقرر ترا عملية التسعري يف هياكل
السوا املختلفة والتسعري يف ظل الدورة االقتصادية وعرب دورة حياة املنتج كما ويتم توضيح
تطبيقات التسعري يف املنتجات الصناعية واالستهالكية ،كما سيتم التطرا إىل التسعري
على املستوى الدولي ويتم معاجلة موضوع حبوث التسعري وخطواتها.

 6763إدارة التفاوض التسويقي وحل نزاعات التسويق اإللكتروني:
Marketing Negotiation & E-Marketing Conflict
Management
 3ساعة معتمدة ( 3نظري  0عملي) املتطلب السابق :ال يوجد
يستكشف هذا املساا تبيعة النزاعات الشائعة يف منظمات األعمال اإللكرتونية
والتسويق عن بعد ،ويفحص التقنيات املتنوعة يف التعامل مع النزاعات مع التأكيد على
االسرتاتيجيات والنقهج املختلفة املستخدمة يف املفاوضات التنافسية والتعاونية .وستتناول
هذه املادة أمنا

إدارة النزاعات واملفاوضني الفاعلني وغري الفاعلني ،والتخطيط

للمفاوضات ،واستخدام الوسائل املضادة للمساومة وإدارة عملية التفاوض داخل اجملموعات
وبينها وجتنب أخطاء التفاوض واستخدام القوة والتأثري والتعامل مع مفاوضات األتراف
ال ال ة وفهم اختالفات النوع والتفاوض عرب ال قافات املختلفة واحللول البديلة للنزاعات
(الوساتة والتحكيم) ،األمر الذي يعزز إمكانيات املنظمة التسويقية ودراسة األزمات
التسويقية ودور التكنولوجيا يف عالج تلك األزمات.

 6764تطبيقات إحصائية محوسبة Computerized Statistical
Applications
 3ساعة معتمدة (1نظري 2عملي) املتطلب السابق 6746 :مناهج البحث العلمي يف العلوم
االجتماعية
يهدف هذا املساا إىل متكني الطالب من استخدام علم اإلحصاء والتطبيقات العملية
اخلاصة به يف تشخيص الظواهر االجتماعية وكشف العالقات املتداخلة بني الظواهر
ملل البحث ،حيث يطرل املساا املفاهيم األساسية املرتبطة بعلم اإلحصاء وعالقته
بالعلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى ووظائفه وجماالت تطبيقه ،كما يتطرا املساا
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للحديث عن ترا استخدام البيانات املتاحة يف وصف الظاهرة أو الظواهر ملل الدراسة،
وكيفية تطبيق الطرا اإلحصائية املختلفة يف جمال التخصص باستخدام الربجميات
اإلحصائية م ل  SPSS-20و  Smart-pls-3وغريها من خالل إجراء التحليالت
اإلحصائية على احلاسب اآللي.

6765

نظرية

المنظمة

مدخل

متقدم

Approach

Organizational Theory: Advanced
 3ساعة معتمدة (3نظري 0عملي) املتطلب السابق :ال يوجد
يتضمن املساا املفاهيم األساسية لنظرية املنظمة ،وأهدافها ،والنماذج التقليدية واحلدي ة
يف نظرية املنظمة ،وحتليل مكونات ومداخل تصميمها ،واملبادئ اليت تقوم عليها ،وقياس
األداء التنظيمي ،وحتديد مفهوم بيئة املنظمة ومكوناتها وأنواعها ،وأسباب احندار
املنظمات وتطورها وتقنيات البقاء ،وثقافة اجلودة ،وبناء وتصميم ا.ياكل التنظيمية،
والتحديات األساسية للتصميم التنظيمي ،وزيادة فعالية املنظمة من خالل نظم املعلومات
اإلدارية ،وعالقة املنظمة مع بيئتها ،والعالقات الدولية ،والصراع التنظيمي ،والتجديد،
والتغيري والتطوير التنظيمي يف القرن الواحد والعشرين.
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وصف مقررات برنامج الماجستير في تكنولوجيا المعلومات:
 6401قاعدة بيانات متقدمة ( 3ساعات معتمدة)
يغطي هذه املساا اجلوانب املتقدمة ألنظمة إدارة قواعد البيانات مبا يف ذلك التطبيع
املتقدم ،وحتسني وزيادة كفاءة االستعالم ،وقواعد البيانات املوجهة للكائنات
والعالئقية ،والتخزين يف مستودع البيانات ،والتنقيب يف البيانات ،وقواعد البيانات
املوزعة ،و) ،(XMLو) ،(XSLوقواعد البيانات لتطبيقات الويب ويتضمن املقرر
مناقشة واسعة لضبط حاالت ) (SQLوقاعدة البيانات ،كما يتعرف الطالب على
امليزات العالئقية للكائنات املتقدمة يف نظم إدارة قواعد البيانات ،مبا يف ذلك االستعالم
املالحي وكائن ختزين البيانات ال نائية الكبرية وأنواع البيانات اجملردة واألساليب.

 6402تعلم اآللة ( 3ساعات معتمدة)
يغطي هذا املقرر العديد من خوارزميات تعلم اآللة ويناقش اخلصائص النظرية .ذه
اخلوارزميات وتنفيذها عمليا باستخدام أحد لغات الربجمة املناسبة ،يقدم املقرر حملة
عامة عن الذكاء االصطناعي ) (AIوتعلم اآللة ) (MLويغطي التعلم اخلاضع لإلشراف
والتعلم غري اخلاضع لإلشراف ونظرية التعلم والتعلم املعزز والتحكم التكيفي،
وسي ناقش املقرر أيضا التطبيقات احلدي ة للتعلم اآللة ،م ل التنقيب عن البيانات ،والتنقل
املستقل ،واملعلوماتية احليوية ،وأنظمة التوصية وغريها.

 6403مواضيع خاصة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( 3ساعات
معتمدة)
يهدف هذا املقرر إىل مواكبة التطورات احلدي ة واملستجدة يف تكنولوجيا املعلومات
يغطي املقرر التقنيات املستجدة أو املوضوعات املتخصصة يف جمال تكنولوجيا
املعلومات.

 6412تحليل وتصميم نظم المعلومات ( 3ساعات معتمدة)
يغطي هذا املقرر أساليب حتليل وتصميم نظم املعلومات املوجهة للكائنات يف املؤسسات
اليت لديها احتياجات معاجلة البيانات ودراسة جدوى النظام ،حتليل املتطلبات ،استخدام
قاعدة البيانات ،لغة التصميم املوحدة ، UMLهيكلية نظام الربجميات ،التصميم
والتنفيذ وإدارة نظام الربجميات ،التحكم يف املشروع ،واختبار مستوى األنظمة.
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 6460منهجية البحث لتكنولوجيا المعلومات ( 3ساعات معتمدة)
يزود هذا املقرر الطالب بفهم متطور لفلسفة ونظرية وتصميم وحتليل البحث النوعي
والكمي يف تكنولوجيا املعلومات .ويستهدف تالب الدراسات العليا املهتمني بإجراء
البحوث العلمية ويهدف إىل إعداد الطالب وتطوير مهاراتهم من أجل أن يكونوا قادرين
على إجراء أحباثهم اخلاصة ،وسيقوم الطالب يف هذا املقرر بإنشاء وتقييم ونقد تصميم
حبث متطور منهجيًا من خالل إنشاء دليل حبث ونشرة حب ية طتلطة األساليب توال
الفصل الدراسي.

 6461تقنيات االتصال الالسلكي ( 3ساعات معتمدة)
يتناول هذا املقرر أساسيات االتصاالت الالسلكية ويقدم حملة عامة عن شبكات
االتصاالت الالسلكية احلالية والناشئة ويغطي مناذج االنتشار واضمحالل اإلشارات
الراديوية ،وأساسيات االتصاالت اخللوية ،وتقنيات الوصول املتعددة ،والشبكات
الالسلكية املختلفة ،مبا يف ذلك شبكات اجليل السابق واملستقبلي ستكون ملاكاة
األنظمة الالسلكية يف بيئات القنوات املختلفة جزءا ال يتجزأ من هذا املقرر.

 6462اتصاالت الحاسوب والشبكات ( 3ساعات معتمدة)
يقدم هذا املقرر أسس تراسل البيانات ويتبع نهجا تصاعديا لشبكات احلاسوب ،ويقدم
املساا موضوعات متقدمة يف اتصاالت البيانات والربط الشبكي من خالل منوذج OSI
ومنوذج  TCP / IPيتم تعريف الطالب خبوارزميات استعادة األخطاء وحتليل
خوارزميات التحكم يف األخطاء والتحكم يف التدفق ،ويقدم أساسيات توجيه الشبكة
حبيث يتم الرتكيز على املوضوعات املتقدمة مبا يف ذلك الشبكات املعرفة بالربجميات
)(SDNواحملاكاة االفرتاضية لوظيفة الشبكة ) ،(NFVوإدارة الشبكات،
ومراكز البيانات ،وطتتم املساا بنظرة عامة على بروتوكوالت الصوت والفيديو ،وأمن
الشبكة ،واحلوسبة السحابية.

 6463األمن السيبراني ( 3ساعات معتمدة)
يقدم هذا املساا مقدمة ألساسيات أمن الشبكات ،مبا يف ذلك االمت ال ملتطلبات أمن
العمليات ،التهديدات ونقا

الضعف ،وأمن التطبيقات والبيانات واالجهزة ،والتحكم

يف الوصول وإدارة ا.وية ،والتشفري ،ويغطي املقرر موضوعات جديدة يف أمن الشبكات
أيضًا ،مبا يف ذلك األساليب النفسية .جمات ا.ندسة االجتماعية وهجمات تطبيقات
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الويب واختبار االخرتاا ومنع فقدان البيانات وأمن احلوسبة السحابية و تطوير تطبيقات
برجمية آمنة.

 6465محاكاة ونمذجة وتحليل الشبكة ( 3ساعات معتمدة)
يغطي هذا املقرر منذجة وحتليل أداء شبكات االتصاالت ،كما ويغطي األدوات وبرامج
ملاكاة الشبكة ويتطرا اىل تصميم مناذج احملاكاة وتنفيذها وتدقيقها والتحقق من
صحة مناذج احملاكاة لتحليل الشبكات السلكية والالسلكية وتقييم وعرض نتائج
احملاكاة.

 6466تقنيات ) (IOTانترن االشياء ( 3ساعات معتمدة)
متطلب سابق 6461 :تقنيات االتصال الالسلكية
مقدمة عن التقنيات املستقبلية املستندة إىل اإلنرتنت مبا يف ذلك إنرتنت األشياء )(IoT
وإنرتنت األشياء الصناعي ) (IIoTوإنرتنت الوسائط املتعددة ) (IoMMوإنرتنت
املركبات ) (IoVوإنرتنت الطاقة ) (IoEوإنرتنت كل شيء) ، (IoEويعرض منصات
وتقنيات إنرتنت األشياء ،مبا يف ذلك منصات الربجميات السحابية م ل األنظمة األساسية
من شركات م ل  Microsoftو  Amazonو ، Oraclويتحدث املقرر عن شبكات
االتصاالت ومعايري إنرتنت األشياء ويركز على بروتوكوالت االتصاالت الرئيسية إلنرتنت
األشياء ،م ال على ذلك بيئة إنرتنت األشياء الصناعية ) (IIoTبناءً على الربوتوكول
الصناعي ، MODBUS / TCشرل تطبيقات إنرتنت األشياء الصناعي يف ال ورة
الصناعية الرابعة ،مع تقديم أم لة للمصانع املستقبلية واخلدمات اللوجستية وكما سيتم
الرتكيز على تطبيقات إنرتنت األشياء يف أمتته املنزل واملدينة الذكية والرعاية الصحية
والزراعة.

 6467الحوسبة السحابية ( 3ساعات معتمدة)
يعرض هذا املقرر تصور من أعلى إىل أسفل للحوسبة السحابية ،يبدأ من التطبيقات
واإلدارة إىل الربجمة والبنية التحتية ،ويركز على تقنيات الربجمة املتوازية للحوسبة
السحابية واألنظمة املوزعة واسعة النطاا اليت تشكل البنية التحتية السحابية ،تشمل
املوضوعات :نظرة عامة على احلوسبة السحابية واألنظمة السحابية واملعاجلة املتوازية يف
السحابة وأنظمة التخزين املوزعة واحملاكاة االفرتاضية واألمن يف السحابة وأنظمة
التشغيل متعددة النواة ،وسيدرس الطالب أحدث احللول للحوسبة السحابية اليت تورتها
Googleو  Amazonو  Microsoftو  Yahooو  VMWareوما إىل ذلك،
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كما سيقوم الطالب بتطبيق ما تعلموه يف مهمة برجمة واحدة ومشروع واحد يتم تنفيذه
عربAmazon Web Services.

 6468علم البيانات ( 3ساعات معتمدة)
يعرض املقرر الطرا املختلفة لعلم البيانات ويغطي املقرر األسس واألساليب النظرية
وتنفيذها يف تطبيقات من الواقع العملي ،ويقدم املقرر حملة عامة عن علم البيانات ومراحل
دورة حياة علم البيانات تشمل املوضوعات اليت سيتم تناو.ا مجع البيانات واملعاجلة املسبقة
للبيانات واحتساب البيانات وتنقية البيانات وحتويل البيانات وتصور أو عرض البيانات
وحتليل البيانات والتنبؤ واختاذ القرار املب

على االتالع و يتضمن املقرر حاالت دراسية يف

جمموعة متنوعة من جماالت األعمال أو ا.ندسة أو العلوم االجتماعية أو علوم احلياة
باستخدام لغة  Rأو  Pythonأو أدوات أخرى ،وسيتم تعزيز املهارات املهنية ،م ل االتصال
والعرض التقدميي وإبال النتائج.

 6469اتصاالت السلكية متقدمة ( 3ساعات معتمدة):
متطلب سابق 6461 :تقنيات االتصال الالسلكية
يقدم هذا املساا معرفة شاملة ومتقدمة لتقنيات االتصال الالسلكي واسع النطاا،
ويشرل التشكيل الرقمي وأدائه يف االضمحالل والتداخل بني الرموز ويناقش تقنيات
مقاومة االضمحالل مبا يف ذلك التضمني التكيفي ،وتقنيات التنوع احلدي ة م ل (التنوع
الزم  ،والتنوع املكاني ،وتنوع الرتدد) ،كما يناقش أيضًا تقنيات مقاومة التداخل بني
الرموز مبا يف ذلك املوازنات والتشكيل متعدد املوجات احلاملة ) (OFDMواالنتشار.
وين اقش تقنيات زيادة سعة القناة ومعدالت البيانات مبا يف ذلك مصفوفات ا.وائي،
ومنذجة قنوات أنظمة ا.وائيات املتعددة) ، (MIMOوتقنيات ا.وائيات الذكية،
وأنظمة اتصاالت من نوع ، MIMOوتعدد اإلرسال املكاني ،كما ويغطي املساا قضايا
تصميم النظام متعدد املستخدمني م ل الوصول املتعدد وإدارة التداخل ،وإعادة استخدام
الرتدد يف األنظمة اخللوية ،وتصميم الشبكة الالسلكية املخصصة.

 6476هندسة برمجيات متقدمة ( 3ساعات معتمدة)
يغطي املقرر األساليب والتقنيات املختلفة املستخدمة يف املراحل املختلفة من دورة حياة
الربنامج ،وهندسة متطلبات الربجميات واملواصفات الرمسية والتحقق من الصحة وتقديم
أنظمة برجمية موثوقة ،وتقنيات تصميم واختبار الربجميات ومناذج تقدير التكلفة
وقضايا ضمان جودة الربجميات ،وصيانة الربجميات ،وإدارة املشاريع ،والتقنيات
املستجدة.

744

 6497حلقة دراسية (ندوة  3( )1ساعات معتمدة)
دراسة متقدمة ملوضوع يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وكتابة تقرير حب ي
جوهري وعرضه يف الفصل.

 6498حلقة دراسية (ندوة  3( )2ساعات معتمدة)
دراسة متقدمة ملوضوع يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وكتابة تقرير حب ي
جوهري وعرضه يف الفصل.

 6499الرسالة ( 6ساعات معتمدة)
جيب على الطالب يف برنامج املاجستري يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كتابة حبث
أصلي يف أحد جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وفقا الهتمامات الطالب
وحتت توجيهات املشرف ،ويكون ا.دف من األتروحة هو إعطاء الطالب إمكانية صبغ
برنامج الدراسة اخلاص بهم يف جمال معني ومتكينهم من الكشف عن مشكلة علمية
ذات صلة وحتديدها ودراستها بشكل مستقل.
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Master

in

Information

Technology:
Courses
Description:

6460 Research Methodology for IT (3 Credit Hours)
This course will provide students with a sophisticated understanding
of the philosophy, theory, design, and analysis of qualitative and
quantitative research in IT. This course is intended for graduate
students interested in conducting research. It is designed to prepare
them to develop and conduct their own research in applied settings.
Students will create, evaluate, and critique methodologically
sophisticated research design by creating a research manual and a
mixed-methods research prospectus throughout the semester.
6461 Wireless Communication Technologies (3 Credit Hours)
The course addresses the fundamentals of wireless communications
and provides an overview of existing and emerging wireless
communications networks. It covers radio propagation and fading
models, fundamentals of cellular communications, multiple access
technologies, and various wireless networks, including past and
future generation networks. Simulation of wireless systems under
different channel environments will be an integral part of this course.
6402 Machine Learning (3 Credit Hours)
This course will cover several machine learning algorithms. It
discusses the theoretical properties of the methods and their practical
implementation. The course provides an overview of what is
Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) and covers
subjects like supervised learning, unsupervised learning; learning
theory, reinforcement learning and adaptive control. The course will
also discuss recent applications of machine learning, such as
autonomous navigation, bioinformatics, recommender Systems and
others.
6403 Special Topics in IT (3 Credit Hours)
The goal of this course is to keep up with advances in IT. The Course
covers new emerging technologies or specialized topics of interest in
the IT field.
6462 Computer Communication & Networks (3 Credit Hours)
This course presents the foundations of data communications and
takes a bottom-up approach to computer networks. The course covers
advanced topics in data communication and networking through the
OSI model and TCP/IP model. Students are introduced to error
recovery algorithms and analysis of error-control and flow control
algorithms. Fundamentals of network routing are introduced.
Advanced topics are emphasized including software-defined
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networking (SDN), network function virtualization (NFV), network
management, data centers, and the course concludes with an
overview of voice and video protocols, network security, and cloud
computing.
6463 Cyber Security (3 Credit Hours)
This course provides an introduction to the fundamentals of network
security, including compliance and operational security; threats and
vulnerabilities; application, data, and host security; access control and
identity management; and cryptography. The course covers new
topics in network security as well, including psychological
approaches to social engineering attacks, Web application attacks,
penetration testing, data loss prevention, cloud computing security,
and application programming development security.

6401 Advanced Database (3 Credit Hours)
This course covers advanced aspects of database management
systems including advanced normalization, query optimization,
object-oriented and object-relational databases, data warehousing,
data mining, distributed databases, XML, XSL, and databases for
web applications. There is extensive coverage of SQL and database
instance tuning. Students learn about the advanced object-relational
features in DBMS, including navigational query, BLOBs, abstract
data types, and methods.
6412 Information Systems Analysis and Design (3 Credit Hours)
This course covers Object-oriented methods of information systems
analysis and design for organizations with data- processing needs.
System feasibility; requirements analysis; database utilization;
Unified Modeling Language; software system architecture, design,
and implementation, management; project control; and systems-level
testing.
6466 IOT Technologies (3 Credit Hours)
This course provides an introduction to future Internet-based
technologies including, Internet of Things (IoT), Industrial Internet of
Things (IIoT), Internet of Multimedia (IoMM), Internet of Vehicles
(IoV), Internet of Energy (IoE), and Internet of Everything (IoE). IoT
platforms and technologies are introduced, including cloud-based
software platforms such as platforms from Microsoft, Amazon, and
Oracle. Telecommunication networks and standards of IoT are
introduced. The main telecommunication protocols of IoT are
emphasized. An example on an Industrial IoT (IIoT) environment is
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given based on the industrial protocol MODBUS/TCP. Applications
of Industrial IoT in the Fourth Industrial Revolution are explained,
and examples on future factory and logistics are given. Applications
of IoT in Home Automation, Smart City, healthcare, and agriculture
are emphasized.
6465 Network Simulation, Modelling & Analysis (3 Credit Hours)
This course covers Modelling and performance analysis of
telecommunication networks, it also covers tools and software for
network simulation. It discusses design, implementation, verification,
and validation of simulation models for analysing wired and wireless
networks and evaluation and presentation of simulation results.
6467 Cloud Computing (3 Credit Hours)
The course presents a top-down view of cloud computing, from
applications and administration to programming and infrastructure. It
focuses on parallel programming techniques for cloud computing and
large-scale distributed systems which form the cloud infrastructure.
The topics include: overview of cloud computing, cloud systems,
parallel processing in the cloud, distributed storage systems,
virtualization, security in the cloud, and multicore operating systems.
Students will study state-of-the-art solutions for cloud computing
developed by Google, Amazon, Microsoft, Yahoo, VMWare, etc.
Students will also apply the concepts learned through practical
assignments.
6476 Advanced Software Engineering (3 Credit Hours)
The course covers the different methods and techniques used in the
different phases of the software lifecycle. Software requirements
engineering, formal specification, validation and delivering reliable
software systems. Techniques for software design and testing. Cost
estimation
models. Issues in software quality assurance, software maintenance,
Project Management and Emerging Technologies.
6469 Advanced Wireless Communications (3 Credit Hours):
This course provides comprehensive and advanced knowledge of
broadband wireless communication techniques. It explains digital
modulation and its performance in fading and inter-symbol
interference. It discusses techniques to resist fading including
adaptive modulation, modern diversity techniques (e.g., time
diversity, space diversity, frequency diversity). It also discusses
techniques to resist inter-symbol interference including equalization,
multicarrier modulation (OFDM), and spread spectrum. It discusses

748

techniques to increase channel capacity and data rates including
antenna arrays, multiple antenna systems (MIMO) channel
modelling, smart antennas techniques, MIMO communications
systems, and spatial multiplexing. The course covers multiuser
system design issues such as multiple access and interference
management, frequency reuse in cellular systems, and ad hoc wireless
network design.
6468 Data Science (3 Credit Hours)
The course covers the different methods of Data Science and it will
cover both theoretical foundations as well as implementation of these
methods in real world applications. The course provides an overview
of Data Science and life cycle stages of data Science. Topics to be
covered include Data Collection, Data Pre-processing, Data
Imputation, Data Cleaning, Data Transformation, Data Visualization,
Data Analysis, Prediction and Informed Decision Making. Case
studies in a variety of business, engineering, social sciences, or life
sciences domains are highlighted using R language or Python or other
tools. Professional Skills, such as Communication, Presentation, and
communicating results will be fostered.
6497 Seminar 1 (3 Credit Hours)
Advanced study of a topic related to Information Technology.
Writing a substantial research report and presenting it in class.
6498 Seminar 2 (3 Credit Hours)
Advanced study of a topic related to Information Technology.
Writing a substantial research report and presenting it in class.
6499 Thesis (6 Credit Hours)
The student in the master program of Information Technology should
write original research in one of the information Technology fields,
according to the student interests and under the directions of the
supervisor. The objective of the thesis is to give the students the
possibility of colouring their own study program within a particular
area and to enable them to independently uncover, delimit and study a
relevant scientific problem
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وصف مقررات برنامج الماجستير في ادارة الموارد البشرية:
 6204مناهج البحث العلم 3 Research Methodologies :ساعات
معتمدة  2نظري 1 +عمل):
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 مجع البيانات وحتليلها
وتصميم البحث وإعداد اخلطة البح ية وكتابة تقرير البحث وتقوميه .كما يربز 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
البح ية يف جمال إدارة املوارد البشرية .ومن هذه الربامجspss, e-views, smart pls :

 6530اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية

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
االسرتاتيجية 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 هذه الوظائف بشكل منفصل ومعمق يف مساقات متقدمة للربنامج.
وبالتالي ،فإن الغرض من هذا املساا هو أن نوفر للطالب فهم االرتبا

بني إدارة املوارد

البشرية واإلسرتاتيجية املؤسسية ،وأهمية إدارة املوارد البشرية يف حتسني أداء الشركات.
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 6531التفكمل التصميم :ملختص :املوارد البشرية Design Thinking in

 3 HRMساعات معتمدة  1نظري  2+عمل):
متطلب سابق6204 :
يهدف هذا املقرر الرتكيز على الفوائد امل بتة للتفكري التصميمي يف جمال املوارد البشرية.
ويستهدف بالدرجة األوىل املدراء يف اإلدارة الوسطى والعليا .ويتميّز باجلمع بني :التعاتف مع
ظروف مشكلة ما ،واإلبداعِ يف توليد رؤىً وحلول منطقية .ا ،ويف حتليل وتكييف هذه
احللول تبعا لظروف املشكلة .ويف الوقت الذي صار فيه مصطلح التفكري التصميمي جزءا
من

املفردات

الشّائعة

يف

التصميم

املعاصر

والتطبيق

ا.ندسي،

ويف

جمالَي األعمال واإلدارة أيضا ،فإنّ استخدامته الواسع يف وصف منط معيّن من التفكري
التطبيقي اإلبداعي ،يتزايد تأثريقه على ثقافة القرن احلادي والعشرين ،يف طتلَف فروع
املعرفة .ومن هذه الناحية ،فهو يشبه نقظُم التفكري يف حتديد منهج معيّن لفهم املشاكل
وحلّها .وحاليا ،هناك توجّه حنو 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 ،وفهمت كيفيّة تعامل املصمّمني مع املشاكل
عند ملاولة حلّها ،سيعزّز قدرةَ األفراد واملؤسسات التجارية على التوصّل إىل عملياتهم
االبتكارية وتنشيطها ،للرقيّ باالبتكار إىل مستوى أعلى ،وهناك أمل يف خلق تقدّم تنافسيّ
يف االقتصاد العاملي احلالي.

6532

إدارة

االستقطاب

واالختيار

والتعير

Management

 3 Recruitmentساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
يبحث هذا املساا يف مفهوم االستقطاب وأهميته ومصادره الداخلية واخلارجية وكيفية
االختيار وخطواته وإجراءاته األساسية باإلضافة إىل دراسة االختيار كنظام ومسؤولية قرار
االختيار يف املنظمات ،وكذلك االجتاهات واألساليب احلدي ة يف عملية االستقطاب واملعايري
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 م ل
شبكات التواصل يف جمال اخلربات والكفاءات والتوظيف م ل  LinkedInوالتطبيقات
املختلفة احلدي ة .
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 6533إدارة التدريب والتطوير
Management

& Development

Training

 3ساعات معتمدة  3نظري)

متطلب سابق :ال يوجد
ينطلق هذا املساا على افرتاض أن املوظفني هم أهم األصول يف أي مؤسسة ،وبالتالي فإن
االست مار يف التدريب والتطوير الفعال يساعد يف حتقيق األربال عن تريق املساهمة يف
حتسينات األداء واإلنتاجية .حيث يتناول املساا مفهوم التدريب وما طتلط به من مصطلحات
أخرى ومن ثم يتناول كيفية مالئمة التدريب والتطوير يف السياا األوسع نطاقا 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 احلدي ة يف التدريب اإللكرتوني واليت تقوم على استخدام التكنولوجيا
والتدريب عن بعد واألنشطة املتزامنة وغري املتزامنة يف تنفيذ التدريب عرب اإلنرتنت.
 6534نظم معلومات املوارد البشرية Human Resources Information

 3 Systemsساعات معتمدة  2نظري  1 +عمل):
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
املختلفة ،ويتم تزويد الطالب مبفهوم كيفية تطبيق نظم معلومات املوارد البشرية لدعم
اسرتاتيجية املؤسسة وزيادة اإلنتاجية والكفاءة واملرونة واألداء .ويتم استخدام برجميات م ل
 Microsoft Visioلتصميم العمليات وإجراءات العمل للموارد البشرية مع حتديد
املسؤوليات وكيفية رسم ا.ياكل التنظيمية داخل املنظمة وتزويد الطالب مبهارة عرض
املعلومات والتقارير.
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 6535تطبيقات تقنية يف املوارد البشرية Computer Applications in
HRM

 3ساعات معتمدة  3عمل):

متطلب سابق6534 :
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 م ل  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 القرار ،اليت
تتيح أدوات للتدقيق والتحليل وعرض البيانات وإعداد تقارير دقيقة.

 6536نظام العمل والعماا يف فلسطر 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
ا ألجهزة احلكومية يف اإلشراف و الرقابة على العمال واملوظفني الفلسطينيني ،ويتناول املقرر
بالدراسة والتحليل القواعد و اخلصائص العامة لقانون العمل والفئات اخلاضعة له والتزامات
وحقوا العامل وصاحب العمل ،مفاهيم وخصائص وقواعد عقود العمل وأنواعها ومناذجها،
نظم التأ مني ،املفاهيم ،األنواع ،اخلصائص والقواعد العامة ،املنازعات العمالية :أسبابها
وترا عاجلها
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6537

مهارات

االتصاالت

اإلدارية

احلديثة

Communication

 3 Management Skillsساعات معتمدة 2نظري  1 +عمل):
متطلب سابق :ال يوجد
هدف هذا املقرر إىل التعريف مبفاهيم وأساسيات عملية االتصال الفعال وعناصرها وأنواعها
و وسائلها و مهاراتها ،ومعوقات االتصال الفعال وترا معاجلتها ،و تطوير وتنمية مهارات
االتصال املطلوبة لألداء 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 والعروض احلية باستخدام برجميات وتطبيقات حاسوبية لألرشفة اإللكرتونية م ل
( )Microsoft Outlookو ( )Google driveوغريها.
 6538إدارة التفاوض وحل النزاعات التنظيمية 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 والنقهج
املختلفة املستخدمة يف املفاوضات التنافسية والتعاونية .وسيتناول هذا املساا أمنا

إدارة

النزاعات واملفاوضني الفاعلني وغري الفاعلني ،والتخطيط للمفاوضات ،واستخدام الوسائل
املضادة للمساومة وإدارة عملية التفاوض داخل اجملموعات وبينها وجتنب أخطاء التفاوض
واستخدام القوة والتأثري والتعامل مع مفاوضات األتراف ال ال ة وفهم اختالفات النوع
والتفاوض عرب ال قافات املختلفة واحلل البديل للنزاعات (الوساتة والتحكيم)
 6539تطبيقات إحصائية حموسبة Computerized Statistical
Applications

 3ساعات معتمدة  1نظري  2 +عمل):

متطلب سابق6535 6204 :
يهدف هذا املساا إىل متكني الطالب من استخدام علم اإلحصاء والتطبيقات العملية
اخلاصة به يف تشخيص الظواهر االجتماعية وكشف العالقات املتداخلة بني الظواهر ملل
البحث ،وزيادة قدرات الطالب التحليلية ،حيث يطرل املساا املفاهيم األساسية املرتبطة بعلم
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اإلحصاء والبيانات ووظائفه وجماالت تطبيقه ،كما يتطرا املساا للحديث عن ترا
استخدام البيانات املتاحة يف وصف الظاهرة أو الظواهر ملل الدراسة ،وكيفية تطبيق
الطرا اإلحصائية والتحليلية يف جمال التخصص باستخدام الربجميات التحليلية القياسية

واإلحصائية م ل لغة  SPSSو Rو.Power PI
 6540إدارة السلوك اإلنسان :يف العمل

Human Behavior at work

 3 Management ofساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق6530 :
يهدف هذا املقرر بشكل رئيس إىل تعريف الطالب مبفاهيم ونظريات السلوك االنساني يف
العمل ،حبيث يتضمن مفهوم تصميم املنظمات ،والرتكيز على اجلوانب النظرية والتطبيقية
يف السلوك االنساني يف العمل وزيادة إملامه بأهم العوامل املؤثرة يف سلوكيات األفراد داخل
املنظمات ،و تعزيز قدراته ومهاراته على التنبؤ بهذه السلوكيات مبا ميكنه من التعامل معها
و توجيهها لتحسني مستوى األداء الفردي والتحكم بها وتوظيفها مبا طدم األهداف العامة
للمنظمات ،ويتناول املقرر مفاهيم السلوك االنساني يف العمل ،أهمية دراسة السلوك
االنساني يف العمل ،الت طور النظري لدراسة السلوك االنساني ،العوامل املؤثرة يف السلوك
االنساني يف العمل ،الشخصية واالجتاهات والقيم ،اإلدراك ،التعلم ،الدافعية واحلوافز،
السلوك اجلماعي ومجاعات العمل ،القيادة واالتصال وحتسني جودة القرارات اإلدارية،
ضغو

العمل ،الصراع التنظيمي والتفاوض ،ثقافة وأخالقيات املنظمة واإلبداع التنظيمي،

تطبيقات عن االجتاهات احلدي ة يف جمال السلوك اإلنساني يف العمل.

 6541العالقات العمالية وأخالقيات 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 هذه األهداف واملضامني من خالل مناقشة العديد من احلاالت الدراسية
اليت تهدف إىل إبراز اجلوانب التطبيقية .ذا املساا .ويوفر هذا املساا إتار عمل ميكن من
خالله التوصل إىل حلول فيما يتعلق بالعالقات املتبادلة واملعقدة بني العمال .وسيوفر للطالب
أفضل األدو ات املتاحة ملديري املوارد البشرية من أجل وضع السياسات واإلجراءات والتقنيات
اليت تقسهم يف إجياد مناخ للموظفني يفضي إىل حتقيق التعاون واأللفة وال قة .توفر املادة عدد
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من أنظمة املشاركة اخلاصة باملوظفني والتضمني مبا يف ذلك االتصاالت التنازلية
واالتصاالت التصاعدية وحل املشكالت واملشاركة يف املهام .وباإلضافة إىل ذلك ،ستوفر
هذه 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 تقمكِّن 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

 6542نظرية املنظمة  3 Organizational Theoryساعات معتمدة 3
نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
يتضمن املساا املفاهيم األساسية لنظرية املنظمة ،وأهدافها ،والنماذج التقليدية واحلدي ة يف
نظرية املنظمة ،وحتليل مكونات ومداخل تصميمها ،واملبادئ اليت تقوم عليها ،وقياس األداء
التنظيمي ،وحتديد مفهوم بيئة املنظمة ومكوناتها وأنواعها ،واحندار املنظمة وتطويرها
وتق نيات البقاء ،وثقافة اجلودة ،وبناء وتصميم ا.ياكل التنظيمية ،والتحديات األساسية
للتصميم التنظيمي ،وزيادة فعالية املنظمة من خالل نظم املعلومات اإلدارية ،وعالقة املنظمة
مع بيئتها ،والعالقات الدولية ،والصراع التنظيمي ،والتجديد ،والتغيري والتطوير التنظيمي
يف القرن الواحد والعشرين.

 6543إدارة املوارد البشرية الدولية  3 International HRMساعات معتمدة
 3نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
توفر هذه املادة مقدمة واضحة لنموذج معتمد على البحث إلدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية
يف شركة متعددة اجلنسيات .ويتم إلقاء الضوء على االجتاهات البح ية 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
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بني وظائف إدارة املوارد البشرية على املستوى احمللي واملستوى العاملي يف ظل انتشار
الشركات العابرة للحدود واملتعددة اجلنسيات.
 6544إدارة اجلودة الشاملة للموارد البشرية TQM for Human
Resources

 3ساعات 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 هذه ا.دف من خالل مناقشة احلاالت الدراسية اليت تربط بني اجلودة الشاملة
واملمارسات املتعلقة بإدارة املوارد البشرية يف املنظمة.

 6545إدارة التغيمل والتطوير
Development

Organizational Change and

 3ساعات معتمدة  3نظري)

متطلب سابق :ال يوجد
يقدم املساا استعراض 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 ،ويتعرض
املساا كذلك إىل موضوعات ذات عالقة م ل إدارة الصراع واسرتاتيجيات التفاوض.
 6546قضايا معاصرة يف إدارة املوارد البشرية 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 هذه األهداف واملضامني من خالل مناقشة العديد من احلاالت
الدراسية اليت تهدف إىل إبراز اجلوانب التطبيقية .ذه املستجدات.
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 6559رسالة  )1رسالة  )2إجباري) ))6558 Thesis (1) Thesis (2
 3ساعات معتمدة  3عمل/):لكل منها
متطلب سابق6558/6204 :
يهدف هذا املساا إىل متكني الطالب من توظيف مناهج البحث العلمي يف تناول املشكالت
البح ية املستجدة يف حقل إدارة املوارد البشرية ،حيث يقوم الطالب بإعداد مقرتل حب ي
لتقدميه للجنة ،الربنامج للمصادقة عليه ،وحيصل على تغذية راجعة من اللجنة ويقوم الطالب
حتت إشراف أحد 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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وصف مقررات برنامج املاجستمل يف اخلدمة االجتماعية
المقررات اإلجبارية
 6620اإلحصاء االجتماع )3 :ساعات معتمدة
يهدف هذه املقرر إىل تعريف الطالب بدور اإلحصاء يف احلياة وأهميته فيها ،ويعطيه فكره
عن بعض تطبيقات هذا العلم املهم الذي أصبح من الضروري استخدامه يف مجيع مناحي
احلياة ،كما يعرف الطالب بالطرا املتبعة يف البحوث العلمية وأثر اإلحصاء يف هذه البحوث
وعالقتها بالبحث العلمي ،ويتوقع من الطالب حتديد الفرا بني اإلحصاء الوصفي الذي
يستعمل يف مجع البيانات وتنظيمها وعرضها وحساب بعض املقاييس البسيطة منها .وبني
اإلحصاء االستنتاجي(االستداللي) الذي يعتمد الطرا اإلحصائية املتقدمة ،ومساعدة الطالب
يف التعرف عل ى العالقة بني الظواهر احلياتية املختلفة ،وتوضيح العالقة بني املتغريات
الكمية.

 6621مناهج البحث يف اخلدمة االجتماعية  )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 قادرا 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.

 6622مهارات متقدمة يف اخلدمة االجتماعية  )3ساعات معتمدة
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بأهم املهارات األساسية الالزمة ملمارسة مهنة اخلدمة
االجتماعية وأهمية هذه املهارات يف مساعدة األخصائي االجتماعي يف حتقيق األهداف اليت
يسعى للوصول إليه فيتوقع من خريج هذه التخصص أن يكون ملمًا باملهارات األساسية
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التالية :مهارة اإلنصات واالستماع الواعي وا.ادف .مهارة استخراج املعلومات ومجع احلقائق
ذات الصلة باملشكلة بهدف إعداد التاري االجتماعي والقيام بعملييت التشخيص وكتابة
التقرير .مهارة تكوين 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

 6623نظريات املمارسة يف اخلدمة االجتماعية  )3ساعات معتمدة
يهدف هذه 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 م ل (:نظرية العالج النفسي االجتماعي ،النظرية السلوكية،
النظرية البنائية ،النظرية التحليلية ،نظرية الدور ،النظرية اإلنسانية ،نظرية األنساا)
وغريها من النظريات .وعند تناول كل نظرية من هذه النظريات سيتم الرتكيز على عدة
جوانب أهمها ،اخللفية التارطية .ذه النظرية ،ويتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أبرز
مفاهيم النظرية وإتارها الفكري ،وعالقتها بالنظريات األخرى ،واألهداف واملبادئ
العالجية اليت تقوم عليها كل نظرية ،واملناهج والطرا املتبعة لتحقيقها .باإلضافة إىل حث
الطلبة على تب

فكرة العالج الشمولي من جهة ،والتوجيه االنتقائي من جهة أخرى مبا

يتماشى مع حاجات ومشاكل كل منتفع.

 6624التخطيط االجتماع :يف اخلدمة االجتماعية  )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 .ذا النوع من التخطيط ودوره يف التعامل مع املتغريات االجتماعية
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واالقتصادية يف اجملتمع ،ويتوقع من الطالب أن يكون قادرا على حتديد مراحل التخطيط
الشامل وأبعاده ،مناذجه ،وتقوميه وتطبيقاته والعالقة بني مستوياته سواء كان ذلك ملليا أو
إقليميا أو لوليا ،مع تطبيق ما سبق على حالة دراسية يف اجملتمع ،باإلضافة إىل إكساب
الطلبة املعارف العلمية عن عمليات التخطيط االجتماعي ومناذجه .وتزويد الطلبة باملهارات
املهنية يف العملية التخطيطية ،وتطبيقات عمليات التخطيط .ووصف وحتليل نقدي جملاالت
رئيسية يف برامج خدمات الرعاية االجتماعية من منظورات طتلفة.

 6625اخلدمة االجتماعية الدولية  )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 هذه التخصص أن يكون
قادرا على حتديد أهم القضايا واملشكالت اليت تهتم بها اخلدمة االجتماعية الدولية ،إضافة
إىل القيم واألخالقيات واملبادئ األساسية اليت تعتمد عليها اخلدمة االجتماعية الدولية ،مرورا
بمليات االخنرا

يف ممارسة اخلدمة االجتماعية الدولية ،إضافة إىل جماالت العمل يف

اخلدمة االجتماعية الدولية ،وانتهاءً باخلدمة االجتماعية الدولية بني املمارسة احمللية والعاملية.

 6647تدريب ميدان )3 :ساعات معتمدة
يهدف التدريب امليداني ( )1يف اخلدمة االجتماعية إىل إعداد تلبة اخلدمة االجتماعية
ميدانيا ،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 الالزمة لتكوين الشخصية املهنية لطلبة اخلدمة
االجتماعية وفقا جملاالت املمارسة املهنية املتعددة.

 6648الرسالة  )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 ،مرورا بوضع اخلطة البح ية،
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وصوال جلمع املادة العلمية وربطها وحتليلها ،وصوال إىل تفسري النتائج وتوثيق املادة العلمية،
وكتابة قائمة املصادر واملراجع بصورتها النهائية .حيث يطلب من الطلبة اختيار احدى
املواضيع املرتبطة بشكل دقيق يف جمال التخصص ،ويقوم بتطبيق مراحل وخطوات البحث
العلمي بشكل عملي ودقيق حتت اشراف أحد االساتذة املتخصصني يف اخلدمة االجتماعية،
ومن ثم يتم عرض الرسالة بصيغتها النهائية على عمادة الدراسات العليا يف اجلامعة بعد
موافقة املشرف عليها حتى يتم مناقشتها بصورة علنية من قبل جلنة احلكم واملناقشة.

المقررات االختيارية:
 6626جماالت اخلدمة االجتماعية  )3ساعات معتمدة
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة األساسية عن بعض امليادين املختارة اليت متارس
بها مهنة اخلدمة االجتماعية بطرقها ال الث ،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 هذه اجملاالت ،وأهمية املمارسة
املتكاملة لطرا اخلدمة االجتماعية ال الثة (خدمة الفرد واألسرة ،خدمة اجلماعة ،وتنظيم
اجملتمع) أثناء قيام األخصائي االجتماعي بتحقيق أدواره يف كل ميدان من ميادين املمارسة.

 6627العنف األسري قضايا وتدخالت  )3ساعات معتمدة
يهدف هذا املقرر اىل زيادة معرفة الطلبة بأبرز مظاهر وأشكال العنف األسري السائدة داخل
اجملتمعات ،من خالل الرتكيز على املنظور النظري املتنوع املتكامل .ذه التحديات ،من
حيث األسباب والتأثريات والتدخالت املهنية الالزمة .ويتم الرتكيز على املمارسة املعمقة
للطلبة حلل هذه املشكالت حبيث يكتسب مهارات التدخل امله

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 .ا.
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 6628التنمية االنسانية والفقر  )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 العالقات املرتابطة لكافة أبعاد الفقر ،ويشمل هذا املقرر أيضا نقاش قضايا هامة:
م ل األسس األخالقية للتنمية ،والعالقات بني أبعاد الفقر والالمساواة ،والقضايا االنسانية
الكربى وعالقتها بالتنمية ،م ل :العوملة ،التلوث البيئي ،التجارة الدولية ،ونظم احلماية،
إضافة إىل ذلك يعرض هذا املقرر املقاييس واملؤشرات املتنوعة للتنمية اإلنسانية والفقر من
حيث اسسها العلمية ،والعالقة بينها ،وكيفية قياسها والنقد املوجه .ا.

 6629التدخل يف االزمات والكوارث  )3ساعات معتمدة
يهدف هذا املقرر يف مساعدة الطلبة يف التعرف على معنى األزمة يف اخلدمة االجتماعية،
والفروا العلمية بني االصطالحات املختلفة ذات الصلة مبصطلح األزمة م ل :الطارئة،
واحلدث الطارئ ،واملعضلة ،واملشكلة .فضال عن أنواع األزمات املختلفة يف اخلدمة
االجتماعية وترا عالجها .كما ويتناول هذا املقرر توضيح األتر النظرية املستخدمة يف
اخلدمة االجتماعية؛ كمدخل األزمة ،وكذلك مراحل منو اإلنسان واألزمات املصاحبة لكل
مرحلة ،وترا تشخيصها ،وأساليب عالجها ،هذا باإلضافة إىل التعرف على أزمة الطفل
الفلسطي بصفة خاصة ،وكيفية مساعدته على مواجهتها ،والتغلب عليها.

 6630اإلعاقة والتأهيل  )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 حنو 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 اإلعاقة ،وبالتعاون مع ذوي اإلعاقة

وأسرته ومهن اخرى طتلفة.
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المقررات االستدراكية:
 3109مدخل إىل اخلدمة االجتماعية  )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 التارطية 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 العال ،مع حتديد األدوار الرئيسية لألخصائي االجتماعي يف كل
جمال من جماالت اخلدمة االجتماعية ومؤسسات الرعاية االجتماعية.

 3226ممارسة اخلدمة االجتماعية مع األفراد والعائالت  )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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وصف مقررات برنامج املاجستمل يف ادارة املؤسسات اإلعالمية:
Introduction to Management

 6500مدخل اىل اإلدارة اإلعالمية

 3ساعات معتمدة
يت نرراول امل سرراا مف هرروم اإلدارة ،أهميت هررا ،جماالت هررا ،ترراري ن شررأتها ،ال فرررا بررني اإلدارة العا مررة،
وإدارة األعمال" اخلاصة" ،وعالقتها مررع الع لرروم األ خرررى ،ك مررا ويت حرردث امل قرررر عررن النظر يررات
الرئيسية يف اإلدارة" النظريات التقليدية و النظريات احلدي ة" ،ويشرل أهم و ظررائف اإلدارة مررن
خت طرريط إداري وأنوا عرره ومكونا ترره باإل ضررافة إىل عمل يررة التن ظرريم اإلداري مررن ح يررث املف هرروم
واألهداف وعناصره وأساسيات القيادة اإلدارية ونظرياتها وأمنا القيادة وأنواعها ،باإلضافة
إىل أسا سرريات ا خترراذ ال قرررارات اإلدار يرة ،وأسا سرريات االت صرراالت اإلدار يرة ،ومف هرروم الرقا بررة
وأنواعها.
 6501م ناااهج حبااوث االت صاااا واإل عااالم Communication

 3 Research Methodsساعات معتمدة
يتعرف الطالب يف هذا املساا على مناهج البحث يف العلوم االجتماعية واإلنسانية بشكل عام
ومناهج البحث يف علوم االت صررال واإل عررالم ب شرركل خرراص ،اذ ي هرردف امل سرراا إىل ب نرراء م هررارات
البحث العلمي مبختلف مراحله ،مبررا طرردم الطا لررب يف ا جترراهني :األول إ متررام ر سررالته يف نها يررة
الربنامج ،وتوظيف مهارات البحث العلمي يف عمله يف إدارة املؤسسة اإلعالمية وأقسامها.

 Communication and Public Opinionاالتصاا والرأي العام 65023
ساعات معتمدة
يقدم املساا للطالب تعريفا شامال ملختلف أسا سرريات وم هررارات االت صررال اال سرررتاتيجي ومف هرروم
الرأي العام ،مبا يشمل تطبيق خطط االتصال االسرتاتيجي وتشكيل الرأي العام اليت تشتمل
ع لررى إ عررداد الر سررالة وبناء هررا وتعدي لررها وحتد يررد اجلم هررور وأ صررحاب العال قررة املتل قرري .ررا وتب نررى
أفضل وسائل التواصل مع مجهور املؤسسة.

االتصاا املؤسس :الداخل 3 :ساعات معتمدة 6503
يت نرراول هررذا امل سرراا مف هرروم االت صررال ا لررداخلي وأ سررس ت شرركيل وتنف يررذ ا سرررتاتيجياته املختل فررة،
وتطوير عالقات التواصل الفعال مع طتلف أقسام املؤسسة والعاملني في هررا ،مبررا ي سررهل عمل يررة
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حتف يررز ا خنرررا

ترراقم الع مررل يف تنف يررذ اال سرررتاتيجية االت صررالية العا مررة .ي نرراقش امل سرراا أي ضررا

االت صررال ا لررداخلي وتأثريا ترره ع لررى االت صررال اال سرررتاتيجي للمؤس سررة ،مررع االسرت شرراد بن مرراذج
طتلفة من قصص جنال يف هذا اجملال ملليا وعامليا.

إدارة العالقات العامة والعالمة التجارية  3ساعات معتمدة 6504
يقدم امل سرراا ن ظرررة عا مررة للم فرراهيم الرئي سررية ا لرريت تن طرروي علي هررا العال قررات العا مررة مررن نظر يررات
و منرراذج ،وعال قررة هررذا املف هرروم براإلعالم ،والت طررور ا لررذي ترررأ ع لررى ع مررل العال قررات العا مررة يف
الع صررر الرق مرري ،وا لرردور احلا سررم ا لررذي تلع برره العال قررات العا مررة يف ب نرراء ال صررورة الذهن يررة
للمؤسسة ،ودور محالتها يف تطوير وإدارة مسعة العالمة التجارية للمؤسسة.

 6505االت صاااالت الت سااويقية املتكام لااة

Marketing

Integrated

) 3 Communication (IMCساعات معتمدة
يقدم هذا املساا عرضا لألساليب احلدي ة يف االت صرراالت الت سررويقية وك يررف مي كررن التن سرريق
بينها وبني اإلسرتاتيجية الفعالة للتسويق بصورة تكاملية ،وتشمل هذه املداخل اإلعالن والبيع
الشخ صرري و ترررا ترويج/تن شرريط املبي عررات والدعا يررة والن شررر والت سرويق عرررب اإلنرت نررت والت سررويق
املباشر وغري ذلك من ترا االتصاالت التسويقية احلدي ة .كذلك يتضمن هررذا امل قرررر العوا مررل
ا ملررؤثرة يف االت صرراالت الت سررويقية ،واأل سرراليب املختل فررة للرتو يررج واإل عررالن الت جرراري التقل يرردي
والرقمي.

 6506إدارة مالية  3 Financial Managementساعات معتمدة
يهدف املقرر إىل تعريف الطالب بالتطور التارطي لإلدارة املال يررة ،وت طررور وظي فررة اإلدارة املال يررة
وتنوع مهامها عرررب املرا حررل التارط يررة ا لرريت مرررت ب هررا من شررمت األع مررال ،ك مررا يررتم الت عرررف ع لررى
بيئة ومكونات احلقل املالي ،والوظيفة املالية وخصائصها ،وواجبات هررا و صررالحياتها ،كررذلك
التعرف ع لررى امل فرراهيم األسا سررية يف اإلدارة املال يررة م ررل التخ طرريط ا ملررالي ودرا سررة وق يرراس العا ئررد
وامل خرراترة وتب يرران العال قررة بينه مررا ،وكيف يررة االخت يررار مررن بررني برردائل اال سررت مار املختل فررة،
وكذلك مفهوم القيمة الزمن يررة للن قررود وف هررم أهم يررة اإلدارة والوظي فررة املال يررة ودور هررا يف تع ظرريم
القيمة السوقية للمنشأة.
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 6507إدارة املشاريع  3 Project Managementساعات معتمدة
يو ضررح هررذا امل سرراا املق صررود بامل شررروعات وأهميت هررا يف االقت صرراد ودورة ح يرراة امل شررروع وامل بررادئ
األساسية لتخطيط وتنظيم املشروع واستخدام املخططات الشبكية يف اإل عررداد والرقا بررة ع لررى
امل شررروع ،وإ عررداد درا سررة ا جلرردوى االقت صررادية للم شررروع با سررتخدام م عررايري مال يررة ،و كررذلك
إ عررداد مواز نررة امل شررروع وا.ي كررل ال عررام ا لررذي تت ضررمنه مواز نررة امل شررروع والت عرررف ع لررى أ سررس
الرقابة على املشاريع ،وكيفية إدارة املشاريع الضخمة والعوامل اليت تؤثر يف جناحها وفشلها.

 6508الق يااادة يف املؤس سااات :مناااذج وتطبي قااات

in

Leadership

 3 Organizations: Modules and Applicationsساعات معتمدة
ي سررعى امل سرراا إىل ت طرروير م هررارات الطا لررب العمل يررة يف الق يررادة الناج عررة مررن خررالل الت عرررف ع لررى
أ سررس وم هررارات الق يررادة الناج حررة ،ومناق شررة النظر يررات والن مرراذج احلدي ررة يف ق يررادة املؤس سررة،
وكذلك التعرف على قصص النجال والدروس املستفادة يف مواجهة التحديات التنظيم يررة ا لرريت
تواجه املؤسسات مبختلف أشكا.ا من شركات ومؤسسات أهلية وحكومية ،وأجنع ال سرربل
لتوظيف اإلدارة الناجحة يف التغلب عليها.
 6509االبت كااار اإلعال ماا :ور يااادة األع ماااا and

Innovation

Media

 3 Entrepreneurshipساعات معتمدة
يت طرررا امل سرراا ب شرركل أسا سرري إىل مف هرروم الرياد يررة مررن من ظررور إعال مرري ،حب يررث ي سررتعرض
ملتوى املساا أسس جنال امل شرراريع الرياد يررة يف ح قررل اإلن ترراج اإلعال مرري مبخت لررف أ شرركاله مررن
مر ئرري وم سررموع ومك ترروب وغري هررا مررن أ شرركال اإل بررداع اإلعال مرري ،اذ ي نرراقش ح قررل اإلن ترراج
احلديث للوسائط املتعددة وكيفية إنشاء وبناء املنت جررات وال شررركات ا لرريت تتك يررف مررع ت غرريري
تفضيالت وسلوك اجلمهور .كما يت نرراول امل سرراا أسا سرريات ابت كررار منرراذج الع مررل الر يررادي مررن
ح يررث الرتك يررز ع لررى أف ضررل ال سرربل لتول يررد اإل يرررادات وا سررتخدم احمل ترروى وو سررائل التوا صررل
االجتماعي للع ور على العمالء وحتفيز اخنراتهم مع مل ترروى املؤس سررة عرررب املن صررات التفاعل يررة
على اإلنرتنت.

767

 6510أخالق يااات وت شااريعات اإل عااالم  3 Ethics and Laws ofساااعات
معمدة
ي نرراقش امل سرراا النظر يررات األخالق يررة الرئي سررية يف بي ئررة الع مررل اإلعال مرري وقوانين هررا الناظ مررة،
ويتطرا إىل مدونات السلوك ال عرراملني يف و سررائل اإل عررالم ،ك مررا ي نرراقش املع ضررالت األخالق يررة
ا لرريت تن طرروي ع لررى ا سررتخدام وتوظ يررف و سررائل اإل عررالم الرقم يررة ،مررع الت عرررف ع لررى املمار سررات
األخالقية السائدة يف املؤسسات اإلعالمية.

 6511اقتصاديات و سااائل اإل عااالم  3 Media Economicsساااعات معت ماادة
ي نرراقش امل سرراا أ برررز العوا مررل االقت صررادية ا لرريت تو جرره وتقي يررد خ يررارات صررناع ال قرررار يف و سررائل
اإلعالم .ويتناول املساا أيضا ،املفاهيم والقضايا االقتصادية الرئي سررية ا لرريت تررؤثر ع لررى و سررائل
اإلعالم ال سيما تلك املتعلقة بالشركات واألسواا اإلعالمية ملليا وعامليا ،اذ يتطرا مل ترروى
امل سرراا إىل ال سررمات االقت صررادية املم يررزة لو سررائل اإل عررالم ،و كررذلك ارت بررا النظر يررات
االقتصادية الرئيسية باجتاهات االبتكار يف الصناعات اإلعالمية.

 6515صااناعة احمل تااوى الرق ماا 3 Digital Media Production :ساااعات
معتمدة
يهدف هذا امل قرررر ذو ا لطبي عررة العمل يررة اىل ت طرروير م هررارات الطل بررة يف ب نرراء وإدارة مل ترروى املوا قررع
اإللكرتون يررة ومن صررات التوا صررل االجت مرراعي ،وإ عررداد ا سرررتاتيجيات صررناعة احمل ترروى الرق مرري
وتسويقه ،وتطوير مهارات سرد القصص الرقمية.

 6528الرسالة  3 )1 Thesisساعات معتمدة
مع نهاية الربنامج ،يقدم كل تالب ر سررالته ا لرريت يتو جررب أن ت نرراقش إ حرردى م فرراهيم وتطبي قررات
عناصر اإلدارة اإلعالمية .وميكن للطالب أن يسجل يف مساا الرسالة بعد أن ينهي  12ساعة
معتمدة بنجال ،شريطة أن جيتاز املساقات اال سررتدراكية ،وم نرراهج الب حررث اإلعال مرري و مرردخل
إىل اإلدارة اإلعالمية.
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توصيف مقررات برنامج ماجستمل اللغة العربية وآدابها:
 6015مناهج البحث اللغوي واألدب :وحتقيق النصوص 3 :ساعات معت ماادة 3
نظري)
يت نرراول الب حررث الل غرروي ،مررن ح يررث املف هرروم والن شررأة والعنا صررر ،وامل نرراهج :الو صررفية والبنيو يررة
والتارط يررة واملقار نررة والتقابل يررة املتب عررة يف إ عررداد الب حرروث اللغو يررة واألدب يررة ع نررد ا حملرردثني عر بررا
ومست شرررقني .وتت بررع عنا صررر الب حررث العل مرري مررن ح يررث األ هررداف واألهم يررة و سرربب اخت يررار
املو ضرروع ،و مرنهج حتق يررق الن صرروص ،وي شررارك الطل بررة بإ عررداد حبرروث و فررق أ حررد هررذه امل نرراهج
وحتقيق النصوص املخطوتة من حيث ترا ئررق و صررلوها ،وقوا عررد التحق يررق ،وا لررورا والورا قررون
وصفات احملقق (ختصصه ،ثقافته) ،والكتاب احملقق.

 6016نظرية النحو العرب 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
جيري احلديث عن املدارس النحويّة ،وأعالمها واألسس اليت قا مررت علي هررا ،و مررواتن ا خلررالف
بينها يف قضايا عدة أشغلت النحاة العرب إىل يومنا؛ ومصادر االحتجاج اللغوي .ويشارك الطلبة
يف تقديم حبوث معمقة ت ري املوضوع.

 6019دراسات يف علم اللغة احلديث 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
تتناول املدارس اللسانية احلدي ة وأعالمها ،وتنوع مناهجها يف التحل يررل الل غرروي ،لتب يرران ق ضررايا
علم اللغة املعاصر املرتبطة مبستويات اللغة :الصوتية وال صرررفية والنحو يررة واملعجم يررة مررن خررالل
مناه جرره ومدار سرره ،وخبا صررة ا لبنيو يررة والوظيف يررة والو صررفية واملقار نررة والتارط يررة والتوليد يررة
التحويلية والوقوف عند قوانني التحويل وتطبيقاتها على النص العربي.

 6020البالرية العربية واألسلوبية احلديثة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
الن ظررر يف امل صررطلحات البالغ يررة ومو ضرروعاتها و فررق األ سررلوبية احلدي ررة و مررا ين طرروي علي هررا مررن
موا ضرريع ترررتبط بامل عرراني والب يرران وال بررديع واالنز يررال البال غرري مررع منرراذج تطبيق يررة ع لررى ا لررنص
العر برري تك شررف عررن العال ئررق القائ مررة بررني البال غررة العرب يررة ومكو نررات األ سررلوبية القائ مررة ع لررى
سلطة القارئ والنص.
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 6021مناهج النقد األدب :احلديث بر النظرية والتطبيق 3 :ساااعات معت ماادة
 3نظري)
يرردرس م نرراهج الن قررد األد برري ا حلررديث ،مررن ح يررث مو ضرروعاته وأعال مرره واجتاها ترره ،والبنيو يررة
وال سرريميائية والتفكيك يررة وعالقت هررا بررالنص األد برري ور بررط هررذه امل نرراهج واالجتا هررات
واملصطلحات بنظرية األدب ،وإعطاء مناذج تطبيقية حول هذه املناهج وربطها باألدب العربي.

 6022ظواهر الصرف الصوت :عند العرب 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا جهود علماء العربية يف جمال الصرف الصوتي وحتوالته وفق البنية اللغوية،
وأ ثررر املق طررع ال صرروتي يف الت غرريريات ا لرريت ت صرريبها ،و هرري ج هررود وز عررت ع لررى مرردارس و فررق
اجتاهاتهم الفكرية؛ فجاءت متنوعة موز عررة ع لررى م سررتويات الل غررة العرب يررة :ال صرروتية وال صرررفية
والنحوية والداللية والبالغية (البيانية) وعلم التجويد.

 6023ف قااه الل غااة امل قااارن يف ضااوء الل غااات ال سااامية 3 :ساااعات معت ماادة 3
نظري)
يتتبع تطور فقه اللغة املقارن ومناهج الدراسة فيه مع تتبع مصطلحاته املرتبطة باللغات السامية
من حيث تصنيفها مع إجراء مقارنات صوتية و صرروتية صرررفية وحنو يررة والق يرراس علي هررا يف الل غررة
العربية.

 6024ترمجة النص 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
تر مجررة اإلعال نررات والر سررائل وامللخ صررات والك تررب .وتقت ضرري تر مجررة امل ضررمون (الر سررالة ،يف
اصطالل علوم التواصل) وتغيري األسلوب ملالئمة االستعمال يف اللغة املرتجم بها (اللغة ا .رردف).
وتدخل يف الرتمجة باملعنى (الرتمجة احلرة) .مع مناذج تطبيقية من اللغة اإلجنليزية.

 6025موضوع خاص يف النحو العرب 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
جيررري ا حلررديث عررن مو ضرروع خا صررة يف الن حررو العر برري كالرخ صررة واملوقع يررة واإل عررراب،
واالستقراء الن حرروي ،والن حررو ا ملررتغري وال ا بررت ،وال شرراهد الن حرروي واأل صررل وال فرررع يف ضرروء ع لررم
اللغة احلديث وغري ذلك من موضوعات ت ري املساا.
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 6026علم الداللة بر النظرية والتطبيق 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول مفهوم علم الدال لررة وعالق ترره ب فررروع ع لررم الل غررة األ خرررى :االجت مرراعي والنف سرري والسيا سرري
وغري هررا ،وم نرراهج درا سررة املع نررى كالنظر يررات :ال سررياقية واإل شررارية وال سررلوكية والبنيو يررة،
واحل قررول الدالل يررة ،ودرا سررة ظررواهر دالل يررة كررالرتادف واال شررتقاا والت ضرراد وا لرردال وا ملرردلول
وتطبيق هررا :صررو تيا و صرررفيا وحنو يررا ومعجم يررا ع لررى ن صرروص مررن الل غررة العرب يررة وعال قررة ذ لررك
بالسياا.

 6027األدب الفلسطيين احلديث 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا أ حررد املو ضرروعات املتعل قررة برراألدب الفل سررطي ا حلررديث ون شررأته وت طرروره ،يف
مراحل متعاقبة .قبل النكبة وما بني النكبة والنكسة وما بعدهما ،وتوزيع موضوعات األدب
الفلسطي وأدبائه يف مناتق جغرافية طتلفة وذكر أهم خصائص كل مرح لررة ،وإ بررراز أ هررم
القضايا اليت تناو.ا بشعره ون ره ،كاملرأة واألرض والالجا والشهيد واملنفى واأل سررري و صررورة
اآلخر .والوقوف عند الظواهر األسلوبية ،كالتناص وال صررورة الفن يررة والبن يررة اإليقاع يررة ،وبن يررة
اخلطاب القصصي ،ويشارك الطلبة يف تقديم حبوث تتعلق بأهم أدبائه شعرا ون را.

 6028دراسات يف األدب املقارن 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ت نرراول األدب ومفهو مرره وال فرررا بي نرره و بررني األدب ال عررام وأعال مرره ومدار سرره ،ودرا سررة مو ضرروعاته
كال تررأثري وال ترأثر وال ترروازي ،وامل اق فررة ،والتبع يررة والتقل يررد ،والرت مجررة ،واالست شررراا ،و عرررض
مناذج تطبيقية تظهر العالقات والتأثريات املتبادلة بني األدب العربي وغريه من اآلداب األخرى.

 6029مناهج التفسمل اللغوي يف القرآن الكريم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول املساا مناهج التفسري اللغوي يف ال قرررآن ال كررريم مررن ح يررث مع نرراه ،ومكان تره ،ون شررأته
ومصادره والتعريف بأهم كتبه م ل :كتاب معاني القرآن لل فررراء ،وغر يررب ال قرررآن ال بررن قتي برره
وغريهما ،واألسس والقواعد اليت قام عليها التفسري اللغوي وأ ثررر ذ لررك يف ا خررتالف املف سرررين،
من حيث تناول الشواهد ال شررعرية واأل سرراليب اللغو يررة ،وب يرران احلا جررة إلي هررا يف التف سررري .و صررور
التفسري اللغوي اليت اعتمدتها كتب املعاجم اللغوية ،وأهم كتب إعراب القرآن وما بين هررا مررن
فروا ،والشبهات اليت أثريت حول سالمة النص القرآني لغويا لدى املفسرين.
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 6030القدس يف األدب العرب 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
تتبع األدب العربي اخلاص مبدينة القدس منذ عصر احلروب الصليبية حتى الع صررر ا حلررديث،
مع الرتكيز على نكبة فلسطني يف  ،1948والنك سررة يف ال عررام  ،1967و مررا ب عرردهما ،مررن
خالل تقديم مناذج شعرية ون رية وحتليلها مم لة للع صررور ،و مررا را فررق ذ لررك مررن أب عرراد ح ضررارية،
مررع إل قرراء ال ضروء ع لررى أع مررال شخ صرريات أدب يررة بررارزة أ سررهمت يف إ بررراز مكا نررة ال قرردس الدين يررة
واحلضارية عرب العصور.

 6047الرسالة  6 :ساعات معتمدة  6نظري)
ي قرروم الطا لررب بإ عررداد ر سررالة املاج سررتري يف إ حرردى املو ضرروعات املرتب طررة بالتخ صررص ،حتررت
اشراف أحد االساتذة املتخصصني ،وتتم مناقشتها بعد االنتهاء من إعدادها بصورة علنية.

 6050قضايا من األدب العرب :القديم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتتبع تتبع ق ضررايا األدب ال قررديم م نررذ الع صررر ا جلرراهلي مرررورا برراألموي ونها يررة بالع صررر العبا سرري
ال رراني ،كق ضررية ع مررود ال شررعر العر برري والو قرروف ع لررى األ تررالل يف الع صررر ا جلرراهلي ،وب نرراء
القصيدة العربية يف الشعر األموي .و شررعراء الن قررائض وال سرررقات ال شررعرية والتجد يررد يف ال شررعر
العربي.

 6051قضايا يف األدب العرب :احلديث 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يعك س نشأة األدب ا حلررديث م نررذ ع صررر النه ضررة وارتبا ترره مبرردارس ا لررديوان وأبو لررو وامله جررر،
ومف هرروم املعا صرررة واأل صررالة والعال قررة بينه مررا و فررق منرراذج ط تررارة لن صرروص شررعرية ون ر يررة،
تع كررس ال قرريم اجلمال يررة واألدب يررة للحدا ثررة مررن خررالل أدوات التحل يررل .وي شررارك الطل بررة بت قررديم
حبوث تتناول مناذج أدبية تطبق عليها قضايا التأثري والتأثر واألصالة وغريها من الق ضررايا ا لرريت
أسهمت يف تطور األدب العربي احلديث.
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توصيف مقررات برنامج ماجستمل اإلرشاد النفس :والرتبوي:
 6150نظريات اإلرشاد وتطبيقاتها 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نرراول هررذا امل سرراا مف هرروم النظر يررة ودور النظر يررة يف العمل يررة اإلر شررادية ،وتت ضررمن عر ضررا
للنظريات التحليلية ،والوجودية ،واإلنسانية ،والسلوكية ،واملعرفية ،واملعرفية-السلوكية،
واجلشطلت ،والواقعية ،والتطبيقات واإلسرتاتيجيات اإلرشادية املنب قة عن كل منها.

 6151اإلرشاد اجلمع 3 ::ساعات معتمدة  2نظري  1 ،عمل):
يت نرراول هررذا امل سرراا كيف يررة ت كرروين اجلما عررة اإلر شررادية وتنظيم هررا واملرا حررل ا لرريت متررر ب هررا،
وكيف يتعامل املرشد مع كل مرحلة واألسس اليت يقوم عليها اإلر شرراد اجل مرراعي ،والقوا عررد
العامة الختيار املسرتشدين يف اإلر شرراد اجل مرراعي ودينام يررات اجلما عررة ،و منرراذج وا سرررتاتيجيات
اإلر شرراد اجل مرراعي املنب قررة عررن األ سررس النظر يررة املعرو فررة ،كالتحليل يررة ،وال سررلوكية،
واملعرف يررة ،واإلن سررانية ،واجل شررطلتية ،وأ سرراليب إدارة اجلل سررة اجلماع يررة ،والتعا مررل مررع ب عررض
م شرركالت اجملمو عررة ،وأ شرركال طتل فررة مررن املسرت شرردين مي كررن أن يررواجههم املر شررد دا خررل
اجملموعة .ويتضمن اجل انب العملي يف هذا املساا مساعدة الطلبة ع لررى ب نرراء ا لررربامج اإلر شررادية
اجلمعية ،اليت تستهدف الفئات اإلرشادية املختلفة وتطويرها.

 6152قضايا معاصرة يف اإلرشاد 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف امل قرررر إىل الت عرررف إىل أ هررم الق ضررايا وامل شرركالت املعا صرررة ذات العال قررة مب يرردان ع لررم
النفس واإلر شرراد النف سرري والرت برروي مررع الرتك يررز ع لررى اال جترراه االنت قررائي يف ال ترردخل اإلر شررادي.
كما يهدف إىل اإلملام بكافة اجلوا نررب والتوج هررات الفل سررفية واملنطل قررات الفكر يررة امل صرراحبة
ل كررل ق ضررية أو م شرركلة ل غرررض ت كرروين ت صررور وا ضررح ملخت لررف جوانب هررا .ك مررا ي هرردف امل قرررر
أي ضررا إىل ت نرراول ت لررك الق ضررايا وامل شرركالت بالتحل يررل والن قررد ومناق شررة أ هررم اإل سرررتاتيجيات
واحللول واملقرتحات املالئمة للمجتمع احمللي.

 6153إرشاد ذوي احلاجات اخلاصة وأسرهم  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا تأثري اإلعاقة على األتفال ونظام األسرة والوالدين واألخوة واألخوات وردود
الفعل جتاه اإلعاقة وتقييم حاجات الوالدين واسرتاتيجيات مساعدة الوالدين :التوا صررل الف عررال
مع الوالدين ،واالجتما عررات وامل قررابالت ،وإر شرراد األ فررراد ذوي االحتيا جررات اخلا صررة وأ سرررهم،
اختيار وتنفيذ برامج التدخل مررع األت فررال والوا لرردين ،وا لررربامج املختل فررة مل شرراركة الوا لرردين يف
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تعليم الط فررل مررن ذوي اإلعا قررة ،وم سررتويات م شرراركة الوا لرردين ،ودور الوا لرردين وأ فررراد األ سرررة
ك مرردافعني عررن ح قرروا األب نرراء ذوي االحتيا جررات اخلا صررة ،واجلمع يررات املهن يررة ا لرريت تع نررى
حباجات الوالدين وأبنائهم من ذوي اإلعاقة.

 6154اإلرشاد الزواج :واألسري 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل سرراا اىل تعر يررف الطل بررة مباه يررة اإلر شرراد الزوا جرري واال سررري وخلفي ترره التارط يررة
واهدافه ومربرا ترره .ويت نرراول امل سرراا سرريكولوجيه العال قررات اال سرررية .ودور األ سرررة يف التك يررف
النف سرري واالجت مرراعي لل فرررد ،والنظر يررات املختل فررة املف سرررة لظ هررور اال ضررطرابات النف سررية يف
األ سرررة ،ويت نرراول االجتا هررات احلدي ررة يف أ سرراليب اإلر شرراد الزوا جرري واال سررري ،وب عررض
امل شرركالت الزواج يررة ،ودور املر شررد األ سررري يف إدارة جل سررات و برررامج اإلر شرراد األ سررري
والزوا جرري ،وأ برررز امل شرركالت األ سرررية ،باإل ضررافة للت عرررف إىل أدوات الت شررخيص والق يرراس
املتوافرة يف جمال اإلرشاد األسري.

 6155العملية اإلرشادية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا العملية اإلرشادية من ح يررث :تبيعت هررا ،ومراح لررها ،ومناذج هررا ،والت عرررف إىل
م هررارات املر شررد النف سرري ،وو سررائل مجررع املعلو مررات يف العمل يررة اإلر شررادية ،و صررياغة األ هررداف
اإلرشادية ،وتصميم الربنامج اإلرشادي وتنفيذه ،إضافة إىل بعض التطبيقات والن مرراذج لررربامج
إرشادية ،ثم تقويم العملية اإلرشادية ،واالتالع على األخالقيات للعمل اإلرشادي.

 6156القياس النفس :يف اإلرشاد 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا مفهوم ومنطق القياس النفسي ،واستخدام االختبارات واملقاييس مررن خررالل
ب نرراء العال قررة اإلر شررادية .ك مررا تت ضررمن ا سررتخدام االخت بررارات ،واخل صررائص ال سرريكومرتية
لالخت بررارات ،وم عررايري انت قرراء االخت بررار ،وتنف يررذ االخت بررارات ،وتف سررري ن تررائج االخت بررار ،وت قررديم
النتائج للمعنيني ،واستخدامها يف إتار عملية اإلرشاد .ويتضمن املساا تدريبات على استخدام
اخت بررارات ملررددة لق يرراس ال قرردرات ،وامل يررول ،واالجتا هررات ،واخت بررارات ا لررذكاء املت عررددة،
واالختبارات ذات العالقة بذوي االحتياجات اخلاصة.
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 6157اإلرشاد املدرس 3 ::ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
يت نرراول هررذا امل سرراا تبي عررة اإلر شرراد النف سرري املدر سرري ومباد ئرره وأهمي ترره ووظائ فرره وحتد يررد
امل شرركلة اإلر شررادية املدر سررية ،وت سررهيل العمل يررات التعليم يررة املدر سررية ك هرردف لإلر شرراد
املدر سرري ،وتبي عررة العال قررة بررني املر شررد املدر سرري واملعل مررني واإلدارة املدر سررية وأول يرراء األ مررور،
وعال قررة املر شررد املدر سرري بالطل بررة ا لررذين ي عررانون مررن م شرركالت نف سررية وتربو يررة ،وم قررابالت
املرشد النفسي للطلبة احملتاجني لإلرشاد ،وتبيعة التدخل اإلرشادي ،وأدوار املر شررد النف سرري
املدرسي وا خلرردمات ا لرريت ي قرردمها والفن يررات ا لرريت ي سررتخدمها ،وت شررخيص امل شرركالت النف سررية
والرتبوية الطالبية .ويتضمن اجلانب التطبيقي يف هذا املساا مساعدة الطلبة على بناء وتطوير
الربامج اإلرشادية املناسبة ملشكالت الطلبة املختلفة ،إ ضررافة إىل اإل ملررام بالت شررريعات اخلا صررة
باإلرشاد املدرسي يف فلسطني.

 6158تدريب م ياادان :يف اإلر شاااد  200ساااعة تاادريب) 3 :ساااعات معت ماادة 3
عم لاا ):املتط لااب ال سااابق 6150 :نظر يااات اإلر شاااد وتطبيقات هااا 6157 ،اإلر شاااد
املدرس:
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل ترردريب الطا لررب ترردريبا عمل يرًا يف ا ملرردارس أو يف إ حرردى املؤس سررات
االجتماعية اليت تقدم خدمة اإلر شرراد النف سرري يف الق طرراع ال عررام أو الق طرراع ا خلرراص ،بوا قررع يرروم
وا حررد مررن كررل أ سرربوع مبررا ب عررادل ( )200سرراعة ترردريب ،ولف صررل درا سرري وا حررد ،وي هرردف إىل
إك سرراب الطل بررة امل هررارات األسا سررية يف اإلر شرراد الرت برروي والنف سرري ،وخا صررة إقا مررة العال قررة
اإلرشادية الفردية ،واكتساب مهارات التقييم النفسي والتشخيص اإلرشادي ومهارات تصميم
وتطبيق برامج اإلرشاد باإلضافة لتنمية مهارات حل املشكالت اليت يواجهها الطل بررة واملعل مررني
يف املدر سررة ،وم هررارات و ضررع ح لررول لت لررك امل شرركالت  -الت عرررف إىل كيف يررة تطب يررق املعر فررة
النظرية جملاالت ووسائل وترا اإلرشاد املختلفة .والتدرب على اختاذ القرارات وكيفية حت مررل
امل سررئولية وإتا حررة الفر صررة لال خنرررا يف احل يرراة العمل يررة بررالوعي ا لررالزم واكت سررابه م هررارات
التفاعل مع البيانات وكتابة التقارير اإلرشادية والتدرب على تصميمها.

 6159اإلشراف يف اإلرشاد 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا االشراف يف اإلرشاد من حيث مناذجه ،كنموذج النمو الشخصي ،ومنوذج
تطوير املهارة  ،والنموذج املشرتك يف اإلشراف ،ك مررا يت نرراول امل سرراا العال قررة اإل شرررافية وأدوار
امل شرررف املختل فررة ،م ررل دوره كمست شررار ،وم قرريم ،و مرردرب ،ومر شررد ،و كررداعم للمر شرردين
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وللعملية اإلرشادية ،ويتناول املساا اإلشراف وفقا لنظر يررات اإلر شرراد النف سرري :كال سررلوكية،
واملعرفية ،واجلشطلتية ،واملعرفية -السلوكية ،ويتعرض املساا لرربعض أ سرراليب اإل شررراف يف
اإلرشاد ،كاإلشراف الفردي ،واإلشراف اجلمعي ،واإلشراف امله .

 6160اإلرشاد املهين 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل سرراا الت عرررف إىل امل فرراهيم األسا سررية يف اإلر شرراد امل هر  ،باإل ضررافة إىل نظر يررات
الن مررو واالخت يررار امل هر املختل فررة .ويت نرراول امل سرراا دور املر شررد يف اإلر شرراد امل هر ويف مواج هررة
م شرركالت التك يررف امل هر  ،كالبطا لررة ،واال حرررتاا النف سرري ،و ضررعف الدافع يررة ،وامل لررل،
ويتناول املساا اسرتاتيجيات التقويم يف اإلرشاد امله باإلضافة إىل واقع اإلرشاد امله ملليا
وعامل يررا ،ويت ضررمن اجلا نررب التطبي قرري يف هررذا امل سرراا ترردريب الطل بررة ع لررى ا سررتخدام وتطب يررق
اخت بررارات امل يررول واالجتا هررات املهن يررة املختل فررة ،وت صررميم برررامج ال ترردخل املهن يررة املختل فررة،
وم سرراعدة املسرت شرردين ع لررى ح سررن اخت يررار الو ظررائف ا لرريت تنا سرب قرردراتهم وا سررتعداداتهم
وميو.م ،إضافة إىل احتياجات سوا العمل ومتطلباته.

 6161نظريات الشخصية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل سرراا الت عرررف إىل مف هرروم الشخ صررية ونظريات هررا ،ويت نرراول النظر يررة الشخ صررية
ومفهوم هررا ،والعوا مررل ا ملررؤثرة يف ت كرروين الشخ صررية ،وأهم يررة النظر يررة يف ع لررم ا لررنفس
والشخ صررية ،وا سررتعراض نظر يررات الشخ صررية :نظر يررات األ منررا  ،ونظر يررات ال سررمات ،نظر يررة
التحليل النفسي الفرويدي ،ونظرية يونغ التحليلية ،والنظريات النفسية االجتماع يررة ع نررد كررل
مررن :هررورني ،و سرروليفان ،و فررروم ،وأد لررر ،والنظر يررة اإلن سررانية ملا سررلو ورو جرررز ،والنظر يررة
السلوكية لسكنر ،ونظرية الذات لكارل روجرز ،ونظرية ا جملررال ل كررريت لرريفني ،وا ملر ري -
االستجابة لدوالرد وميلر).

 6162تصميم البحث وأساليبه 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل تزو يررد الطا لررب باأل سررس البح يررة املنهج يررة لت صرراميم الب حرروث ،واأل سرراليب
واإل سرررتاتيجيات املنهج يررة إل جررراء الب حرروث يف الرتب يررة وع لررم ا لررنفس ،وتعري فرره باأل سرراليب
اإلحصائية لتحليل البيانات ،واستخدامها يف البحوث والدراسات الرتبوية.
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 6163حلقة حبث يف رسائل املاجستمل 3 :ساعات معتمدة  3نظري) املتط لااب
السابق  6162تصميم البحث وأساليبه
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب مبصادر تق صرري امل شرركالت البح يررة وحتد يرردها ،وتدري برره
على مهارات البحث واالتالع على األدبيات املتاحة ومصادرها باللغتني العربية واإلجنليزية ويف
جمررال ختص صرره ،ك مررا ي هرردف امل قرررر إىل م سرراعدة الطا لررب يف ت صررميم خ طررة حب يررة مالئ مررة
منهجيا وعلميا ملوضوعات حب يه يف جمال ختصصه.

 6164استخدامات احلاسوب يف حتليل البيانات 3 :ساعات معتمدة  1نظري،
 2عمل ):املتطلب السابق  6162تصميم البحث وأساليبه
يت نرراول هررذا امل سرراا ا سررتخدام الربجم يررات اإلح صررائية املعرو فررة يف حتل يررل البيا نررات الرتبو يررة م ررل
برجم يررات ، AMOS ،SPSS ،SASوتر كررز هررذه ا ملررادة ع لررى إد خررال البيا نررات وتنظم هررا
وا سررتخدام الربجم يررات لف حررص البيا نررات وحتلي لررها با سررتخدام األ سرراليب اإلح صررائية الو صررفية
واال سررتنتاجية واالرتبات يررة باإل ضررافة إىل األ سرراليب اإلح صررائية الالمعلم يرة واملتقد مررة .ك مررا
تتضمن تفسري نتائج التحليل لكل أسلوب إحصائي وكتابة التقرير.

 6197رسالة املاجستمل "رسالة  3 :")2ساعات معتمدة  3نظري)
ي قرروم الطا لررب بإ عررداد ر سررالة املاج سررتري يف إ حرردى املو ضرروعات املرتب طررة بالتخ صررص ،حتررت
إشراف أحد األساتذة املتخصصني ،تناقش بعد االنتهاء من إعدادها بصورة علنية.

 6198حلقة حبث  )1مسار الشامل) 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف امل قرررر إىل ر بررط النظر يررة بررالتطبيق مررن خررالل كتا بررة الت قررارير العلم يررة بطري قررة منهج يررة،
وتنم يررة م هررارات ا لررتفكري العل مرري والنا قررد ،وم هررارات املناق شررة وا حلرروار والت عرربري العل مرري لرردى
الطالب ،كما يهدف إىل تدريب الطالب على إ عررداد حبررث م يررداني تطبي قرري "ك مرري" مل شرركلة
حب يررة يف جمررال ا إلر شرراد النف سرري والرت برروي ح سررب قوا عررد وأ صررول الب حررث العل مرري ،ثررم ي قرروم
الطا لررب ب عرررض ومناق شررة الب حررث ا لرريت قررام بإ عررداده يف احملا ضرررة أ مررام ع ضررو هي ئررة ال ترردريس
املشرف وزمالئه الطلبة.
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 6199حلقة حبث  )2مسار الشامل) 3 :ساااعات معت ماادة  3ن ظااري) املتط لااب
السابق  6198حلقة حبث  )1مسار الشامل).
يهدف امل قرررر إىل ر بررط النظر يررة بررالتطبيق مررن خررالل كتا بررة الت قررارير العلم يررة بطري قررة منهج يررة،
وتنم يررة م هررارات ا لررتفكري العل مرري والنا قررد ،وم هررارات املناق شررة وا حلرروار والت عرربري العل مرري لد يرره،
ك مررا ي هرردف إىل ق يررام الطا لررب بررإجراء حبررث كي فرري ( نرروعي) ح سررب قوا عررد وأ صررول وقوا عررد
املنهج الكيفي (النوعي) ،أو باستخدام منهج دراسة احلالة يف إحدى جماالت اإلرشاد الرتبوي
والنف سرري ،وينب غرري ق يررام الطا لررب ب عرررض حب رره ومناق شررته أ مررام ع ضررو هي ئررة ال ترردريس امل شرررف
وزمالئه الطلبة.
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توصيف مقررات برنامج ماجستير اإلدارة واإلشراف التربوي:
 6162تصميم البحث وأساليبه 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا إىل تزويد الطالب باألسس البح يررة املنهج يررة لت صرراميم الب حرروث ،واأل سرراليب
واإل سرررتاتيجيات املنهج يررة إل جررراء الب حرروث يف الرتب يررة وع لررم ا لررنفس ،وتعري فرره باأل سرراليب
اإلحصائية لتحليل البيانات ،واستخدامها يف البحوث والدراسات الرتبوية.

 6350مبادئ اإلدارة واإلشراف الرتبوي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا اىل تقديم مقدمة عامة يف جمال التخصص ميررنح الطا لررب أسا سرريات املعر فررة
وامل فرراهيم النظر يررة وامل صررطلحات املرتب طررة براإلدارة واإل شررراف الرت برروي ،وأ هررم الت طررورات
واجتا هررات الب حررث يف هررذا التخ صررص ،وال قرريم واألخالق يررات املرع يررة للم شررتغلني مبه نررة اإلدارة
واإلشراف ،كما أنه مينح الطالب الفهم والوعي والقيم وامل هررارات اإلن سررانية ا لرريت متك نرره مررن
املضي يف دراسة ختصص اإلدارة واإل شررراف ،و كررذا الت عرررف ع لررى أ هررم متطل بررات مه نررة اإلدارة
واإلشراف وصلتها بالدراسة العلمية للتخصص.

 6351أس

املناهج وتطويرها 3 :ساعات معتمدة  3نظري)

يت نرراول هررذا امل سرراا مف هرروم املن هرراج مررن املن ظررور التقل يرردي واملن ظررور ا حلررديث (عامل يررا ،وعرب يررا،
وملل يررا) ،و كررذلك الت عرررف إىل عنا صررر املن هرراج ،وأس سرره (الفل سررفية والنف سررية واالجتماع يررة
واملعرفية) ،وعملياته (التصميم ،التنفيذ ،التطوير ،التقويم) .وتطوير ا ملررنهج (أ سررس الت طرروير،
وخطوات التطوير ،وأ شرركاله ،ومعوقا ترره) ،ك مررا يب حررث امل سرراا يف ب نرراء املن هرراج (من هرراج ا ملررواد
الدراسية ،ومن هرراج الن شررا  ،املن هرراج ا حملرروري ،املن هرراج اإللكرتو نرري) ،والت عرررف إىل موا صررفات
الكتاب املدرسي ،ومناذج لرربعض امل نرراهج املت طررورة ،وجتر بررة ا لرردول يف ت طرروير امل نرراهج الرتبو يررة
وجتربة وزارة الرتبية والتعليم العالي الفلسطينية.

 6352املتابعة الرتبوية والتقويم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا املفاهيم املتصلة باملتابعة الرتبوية والرقابة والتقييم والتقويم ،وأهمية املتابعة
والت قررويم يف الع مررل الرت برروي ،وا سرررتاتيجيات املتاب عررة وأ سرراليبها ومناذج هررا وأدوات هررا ،ون ظررام
املتابعة ،وجودة األداء الرتبوي والتعليمي ،واسرتاتيجيات التقويم املعاصرة ،وأساليبه وأدواته.
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 6353التخطيط الرتبوي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل درا سررة مف هرروم التخ طرريط ب شرركل عررام والتخ طرريط الرت برروي ع لررى و جرره
اخلصوص وأنوا عرره وجماال ترره وأ سرراليب التخ طرريط الرت برروي واملعلو مررات الرتبو يررة وتعر يررف الطل بررة
بتقدير احلاجات وأساليب التنبؤ بإعداد الطل بررة والتخ طرريط إلدارة امل شررروعات الرتبو يررة وإ عررداد
اخل طررط الرتبو يررة وا سرررتاتيجيات الت قررويم املرح لرري للخ طررط عررن تر يررق املؤ شرررات امل سررتقبلية
للتع لرريم ،و كررذلك معر فررة وا قررع التخ طرريط الرت برروي يف مؤس سررات ال سررلطة الوتن يررة الفل سررطينية
التعليمية وتقويم مناذج عاملية يف التخطيط الرتبوي.

 6354تطبي قااات يف حو ساابة اإلدارة التعليم يااة واإل شااراف الرت بااوي 3 :ساااعات
معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
يركز هذا املساا ع لررى األ سررس األول يررة للتع لرريم ا ملرردار باحلا سرروب ،ويب حررث يف أ سررس ت صررميم
الربجميات التعليمية احملوسبة ،ويتناول التطبيقات احلدي ة يف توظيف تطبي قررات احلا سرروب يف
حت سررني اإلدارة املدر سررية وإدارة التع لرريم واإل شررراف الرت بروي ،وكيف يررة ا سررتخدام التقن يررات
احلدي ة لتحسني بيئة العمل دا خررل املدر سررة ويف عمل يررة اإل شررراف الرت برروي ،وتأ سرريس جمتم عررات
التعلم واملمارسة واملعرفة بني املعلمني ،وتطوير عمليات التخ طرريط ومتاب عررة العمل يررات التعليم يررة
وتطوير أداء األفراد من معلمني ومديري مدارس ومؤسسات وم شرررفني تر بررويني ،ك مررا يت طرررا
امل سرراا إىل األ سرراليب ا لرريت مي كررن مررن خال .ررا ت طرروير البي ئررات التقن يررة يف ا ملرردارس واملؤس سررات
التعليم يررة .وتنف يررذ الطا لررب ل ( )50سرراعة تدريب يررة عمل يررة مت صررلة حبو سرربة الرب نررامج املدر سرري
واالمتحانات واألبنية والعملية اإلشرافية "تقييمات  ...إخل" ،وبإشراف املدرسة وأ سررتاذ امل سرراا،
وتقديم تقرير نهائي عن التدريب.

 6355اقتصاديات التعليم  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هررتم هررذا امل سرراا بتعر يررف الطا لررب مباه يررة اقت صرراديات التع لرريم وأهميت هررا و جمرراالت اقت صرراديات
التع لرريم والعال قررة بررني االقت صرراد والتع لرريم ،ودور التع لرريم يف ا سررت مار العن صررر الب شررري ك قرروة
إنتاج يررة ،وم سرراهمة التع لرريم يف التنم يررة االقت صررادية ،كل فررة التع لرريم والعا ئررد مررن التع لرريم .ك مررا
يب حررث امل سرراا يف أ سرراليب الكفا يررة الداخل يررة والكفا يررة اخلارج يررة للمؤس سررات التعليم يررة،
و كررذلك درا سررة اإلن فرراا والتمو يررل يف ق طرراع الرتب يررة والتع لرريم يف ال سررلطة الوتن يررة الفل سررطينية
واملشكالت اليت تواجه متويل التعليم.
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 6356القيادة وتطبيقاتها الرتبوية املُعاصرة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف امل سرراا إىل إك سرراب الطا لررب امل عررارف وامل هررارات املتنو عررة املرتب طررة بنظر يررات اإلدارة
والق يررادة وتطبيقات هررا الرتبو يررة يف املؤس سررات الرتبو يررة والتعليم يررة ،وذ لررك يف سررياا االجتا هررات
النظر يررة وأف ضررل املمار سررات العامل يررة واملعا صرررة ومتطل بررات اجملت مررع .ك مررا ي هرردف إىل إك سرراب
الطلبة مهارة التمييز بني النظريات املختلفة وتطورها وتطبيقها يف اجملتمع.

 6357اجلودة يف اإلدارة واإلشراف الرتبوي املُعاصر 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف امل سرراا إىل مت كررني الطا لررب مررن ف هررم األ سررس النظر يررة ،م ررل م فرراهيم إدارة ا جلررودة يف
التع لرريم وأهمي ترره ،و مررربرات تطب يررق ا جلررودة يف ا جملررال الرت برروي والتعلي مرري ب صررفة عا مررة واإلدارة
الرتبو يررة والتعليم يررة واإل شررراف الرت برروي ب صررفة خا صررة ،وامل هررارات اإلدراك يررة وامل هررارات العلم يررة
احليات يررة واألخالق يررة كإت قرران م هررارات تأه يررل املؤس سررة التعليم يررة لالعت مرراد والتخ طرريط الف عررال
ملتطلباتها تطبيقها.

 6358حلقة حبث يف رسائل املاجستمل 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا إىل تزويد الطالب مبصادر تقصي املشكالت البح يررة وحتد يرردها ،وتدري برره
على مهارات البحث واإلتالع على األدبيات املتاحة ومصادرها باللغتني العربية واإلجنليزية ويف
جمررال ختص صرره ،ك مررا ي هرردف امل سرراا إىل م سرراعدة الطا لررب يف ت صررميم خ طررة حب يررة مالئ مررة
منهجيا وعلميا ملوضوعات حب يه يف جمال ختصصه.

 6359التعلم والتعليم االسرتاتيج 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
ير كررز هررذا امل سرراا ع لررى ا لررتعلم والتع لرريم اال سرررتاتيجي ،وامل فرراهيم املعا صرررة يف هررذا ا جملررال،
و خصائص التعليم االسرتاتيجي الذي مي ل منوذجا من التعليم والتعلم نتج عن البحوث احلدي ة
يف حقل علم النفس املعريف ،واملهارات واالسرتاتيجيات املعرفية وما وراء املعرفية اليت تستخدم
يف أثناء أنشطة التعلم  ،وتوجيه العمليات املعرفية يف أثناء التعلم اال سرررتاتيجي ،و منرراذج التع لرريم
والتعلم االسرتاتيجي ،وتدريس التفكري اال سرررتاتيجي ،ونظر يررات ا لررتعلم املعرف يررة وأهميت هررا يف
التدريس ،ومهارات الدراسة ،واسرتاتيجيات التفكري ،ومستويات التفكري.
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 6360تطبي قااات معا صاارة يف اإلدارة واإل شااراف الرت بااوي 3 :ساااعات معت ماادة 2
نظري 1 ،عمل):
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل تعر يررف الطل بررة بالن ظررام الرت برروي يف فل سررطني و جتررارب ا لرردول العرب يررة
وا لرردول را ئرردة التع لرريم م ررل ماليز يررا واليا برران وفنل نرردا ،واألنظ مررة وال قرروانني الرتبو يررة؛ واأل منررا
اإلدارية والقيادية ،وبعض النماذج الناجحة ،واملهام اإلشرافية الرتبوية؛ وتطبيقات جمموعة من
امل هررارات واملمار سررات اإل شرررافية الرتبو يررة املختل فررة ،وال سررلوك التنظي مرري املؤس سرري ،و عرررض
ودراسة وتقويم مواقف صفية وإشرافية تربوية واقرتال تعديالت مناسبة ضمن املعايري الرتبوية،
ك مررا ي هررتم هررذا امل سرراا بب نرراء تطب يررق عم لرري لعمل يررة التخ طرريط الرت برروي ،وأ سرراليب التخ طرريط
الرت برروي م ررل أ سرراليب التن بررؤ املعاد لررة اال سرريوية وأ سررلوب الن سررب وأ سررلوب اجملمو عررات
الناجية وقانون بريل وأسلوب اليون سرركو وأ سررلوب اال حنرردار (  ) L.S.Mواأل سرراليب احلد سررية
باإل ضررافة إىل ماه يررة التخ طرريط ،وتعري فرره ،ور كررائز التخ طرريط ،والقوا عررد العا مررة للتخ طرريط
الرتبوي...اخل .وتنف يررذ الطا لررب ل ( )50سرراعة تدريب يررة عمل يررة يف املؤس سررات الرتبو يررة والتعليم يررة
م ل املدارس وأقسام اإلشراف ،وبإشراف أستاذ املساا وتقديم تقرير نهائي عن التدريب.

 6361تصميم اهلياكل التنظيمية وبنائها 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ير كررز هررذا امل سرراا ع لررى امل فرراهيم األسا سررية لنظر يررة املنظ مررة ،وأ هرردافها وأهميت هررا ودور هررا
التن مرروي ،والن مرراذج التقليد يررة واحلدي ررة يف نظر يررة املنظ مررة ،وحتل يررل مكو نررات و مررداخل
ت صررميمها ،وامل بررادئ ا لرريت ت قرروم علي هررا ،وق يرراس األداء التنظي مرري ،وآل يررات ت صررميم ا.يا كررل
التنظيم يررة وآل يررات بنائ هررا ،وا ملررداخل املختل فررة لت صررميم وت طرروير ا.يا كررل التنظيم يررة (ا ملرردخل
املي كررانيكي والكال سرريكي وا ملرردخل ال سررلوكي وا ملرردخل ا.يك لرري) .وا ملرردخل امل قرررتل يف
ت طرروير ا.يا كررل التنظيم يررة و هررو مرردخل األ هررداف والن تررائج (أ سرراليب ت شررخيص وحتل يررل وترت يررب
املشاكل التنظيمية ومتابعة تنفيذ التحول املرحلي إىل ا.يكل اجليد).

 6396رسالة  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
هررذا هررو ا جلررزء األول مررن أ صررل جررزأين ،ي قرروم الطا لررب بإ عررداد م قرررتل حب رري وي قرروم بتقد ميرره
أمام جلنة الربنامج للتعرف إىل ما مت كتابته ،وحيصل ع لررى تغذ يررة راج عررة مررن اللج نررة ،ويلت قرري
الطالب مع مشرفه بربنامج حيدد ما بني الطالب واملشرف بشكل فردي.

782

 6397رسالة  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل إ عررداد الطا لررب ر سررالة املاج سررتري يف إ حرردى املو ضرروعات املرتب طررة
بالتخ صررص ،حتررت إ شررراف أ حررد األ سرراتذة املتخص صررني ،و يررتم مناق شررتها ب عررد االنت هرراء مررن
إعدادها بصورة علنية.
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توصيف مقررات برنامج ماجستير المحاسبة والتمويل:
 6590منهج يااة الب حااث العل ماا :يف األع ماااا 3 :ساااعات معت ماادة  2ن ظااري1،
عمل):
ير كررز هررذا امل سرراا ع لررى ع مررق ا لررتفكري يف اآلل يررة واألدوات والتقن يررات امل سررتخدمة يف عمل يررة
البحث العل مرري يف موا ضرريع ختررص مؤس سررات األع مررال ،وير كررز امل سرراا ع لررى ال طرررا واملنهج يررة
واأل سرراليب الكم يررة و غررري الكم يررة يف الب حررث العل مرري ،و يررتم ا سررتعمال حرراالت عمل يررة لتو ضرريح
مالئمة استعمال املنهجية والتصاميم البح ية لكل حالة.

 6591احملاسبة اإلدارية االسرتاتيجية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ير كررز هررذا امل سرراا ع لررى املو ضرروعات األسا سررية واملتقد مررة يف احملا سرربة اإلدار يرة بتوجهات هررا
اال سرررتاتيجية احلدي ررة ،والت عرررف إىل مو ضرروعات حتل يررل الت عررادل وت صررنيفات الت كرراليف،
وكيف يررة ت سررخري البيا نررات املال يررة والت كرراليف املالئ مررة يف خد مررة اإلدارة ،وإ عررداد املواز نررات
التخطيطية واملوازنات الرأمسالية والالمركزية وملاسبة املسؤولية ،و ترررا ت سررعري املنت جررات،
وإدارة الوقت والتكلفة واجلودة.

 6592معايمل احملاسبة واإلبالغ املال :الدولية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يعترب هذا املساا املظلة األساسية واملرجع لطلبة احملا سرربة يف الق ضررايا احملا سرربية املختل فررة ع لررى
امل سررتوى ا لرردولي واحمل لرري ،ح يررث يت نرراول امل سرراا م عررايري احملا سرربة الدول يررة ( ،)IASوامل عررايري
الدول يررة إل عررداد الت قررارير املال يررة ( ،)IFRSوأ هررم التطبي قررات والت حرردي ات والت غرريريات ا لرريت
حصلت عليهم.

 6593التحليل املال :واحملاسيب املتقدم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يب حررث هررذا امل سرراا يف مف هرروم التحل يررل ا ملررالي مررن ح يررث أهدا فرره أ سرراليبه ،أدوا ترره ،مداخ لرره
واجل هررات املعن يررة برره وا سررتخداماته يف ر سررم السيا سررات وا خترراذ ال قرررارات ،وي هرردف امل سرراا اىل
تزو يررد الطل بررة باإل تررار الن ظررري الفل سررفي مل فرراهيم التحل يررل ا ملررالي احملا سرريب مت ضررمن امل فرراهيم
املتقدمة للتقارير املالية ,والطلب على املعلومات املالية واحملاسبية وعرضها ،من خالل حتليل
القوائم املالية باستخدام األساليب التمهيدية للتحليل املالي ,م ل :حتليل النسب املالية للقوائم
املالية من خالل مسائل وأدلة تطبيق يرة ،وحتل يررل املن شررمت وأدوات التق يرريم وحتل يررل السال سررل
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الزمنية للمعلومات الالزمة الختاذ القرارات؛ ومداخل وتقنيات التن بررؤ بالف شررل ا ملررالي واإلع سررار
(التع ر املالي) لل شررركات وامل شرراريع ,و كررذلك حتل يررل الرحب يررة ودور التحل يررل ا ملررالي يف عمل يررات
ا خترراذ ال قرررارات وع لررى األ خررص ت لررك املتعل قررة باال سررت مار يف األوراا املال يررة ،و مررنح االئت مرران،
وقرارات التمويل.

 6594تدقيق احلسابات املتقدم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يركز املساا على قضايا أساسية يف ال ترردقيق ،ف هررو ي هررتم باجلوا نررب النظر يررة إل جررراءات عمل يررة
ال ترردقيق ،باإل ضررافة اىل مت كررني الطل بررة مررن ف هررم منهج يررات ال ترردقيق احلدي ررة وف قررا للم عررايري
الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقة ،مررع تعز يررز
م هررارات ال طررالب ع لررى التحل يررل النا قررد للق ضررايا امله مررة ا لرريت توا جرره امله نررة ،وأخالق يررات امله نررة،
وفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية ،واالنتهاء من إجراءات املراجعة.

 6595إدارة مالية متقدمة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا األسس املال يررة النظر يررة مررن خررالل حتل يررل الو ضررع ا ملررالي لل شررركات وم صررادر
تكل فررة رأس ا ملررال ،وتق يرريم اال سررت مار الرأ مسررالي تو يررل األ جررل يف حا لررة عرردم التأ كرد ،ك مررا
يتناول موضوعات:
•

التعريف باإلدارة املالية ووظائفها

•

التخطيط والرقابة املالية

•

هيكل رأس املال

•

تكلفة رأس املال

•

سياسة ونظريات توزيع االربال.

•

تقييم االوراا املالية.

•

عمليات االندماج واالستحواذ.

 6596إدارة احملافظ االستثمارية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف امل سرراا إىل تعر يررف الطا لررب بررأهم امل فرراهيم العا مررة للمحف ظررة اال سررت مارية ،واأل هررداف
الرئيسة .ا ،وجرى الرتكيز يف هذا املقرر على مف هرروم اال سررت مار وبدائ لرره املختل فررة كاأل سررهم
وال سررندات واخل يررارات والع قررود اآلج لررة ،و ترررا ق يرراس العا ئررد ،وامل خرراترة بأنواع هررا املختل فررة
كامل خرراتر النظام يررة (بي تررا) وامل خرراتر الكل يررة ،إ ضررافة إىل حتل يررل ا حملررافظ املال يررة ب نرراء ع لررى
م عرردل العا ئررد ودر جررة امل خرراترة ،ك مررا يت نرراول أ سررواا اال سررت مار ومؤس سرراته وأدوا ترره املختل فررة،
و ترررا وأ سرراليب املفا ضررلة بررني أو جرره اال سررت مار للو صررول إىل احملف ظررة اال سررت مارية امل لررى .ثررم
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يركز املساا على كيفية إدارة احملافظ االست مارية واحتساب كل من العوائد وامل خرراتر مررع
توضيح خط سرروا رأس ا ملررال ،وأ سررس تق يرريم ا حملررافظ اال سررت مارية ،وأ خررريا مو ضرروع امل شررتقات
املالية مع الرتكيز على طاترها ومزاياها وأهم أنواعها.

 6597االحصاء التطبيق 3 ::ساعات معتمدة  1نظري  2 ،عمل):
املتطلب السابق 6590 :منهجية البحث العلمي يف االعمال
ي هرردف هررذا امل سرراا اىل تعر يررف الطل بررة مبجمو عررة مررن االدوات االح صررائية وتع لررم ا سررتخدمها
بإتقان ،حيث يتعلم الطالب يف هذا املساا كيفية ادخال البيانات على الربجميات االحصائية
( SPSSو ،)STATAباإلضافة اىل حتل يررل ا ملررتغريات الكم يررة والنوع يررة وا جررراء العد يررد مررن
التحليالت االحصائية ،إذ سيتعلم الطالب كيف يررة الق يررام باإلح صرراء الو صررفي ،وا جررراء اخت بررار
( ،) t-testو جررداول االحت مرراالت ،و اخت بررار الت برراين االح صررائي ،و حتل يررل اال حنرردار اخل طرري
الب سرريط واال حنرردار اخل طرري املت عرردد و التحل يررل اللوج سرريت ) ،(logitوحتل يررل ا حنرردار بروب يررت
( ،)Probitوحتل يررل ا حنرردار توب يررت ( ،)Tobitوذ لررك با سررتخدام الربجم يررات االح صررائية
( SPSSو.)STATA

 6598النظرية احملاسبية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي قرردم هررذا امل سرراا عر ضررا متواز نررا للجوا نررب النظر يررة والتطبيق يررة للمحا سرربة املال يررة ،مررع ترك يررز
متخ صررص ع لررى النظر يررات احملا سرربية مررن خررالل درا سررة الفل سررفة واألدب يررات وامل نرراهج وال طرررا
املختل فررة للنظر يررة احملا سرربية ،باإل ضررافة إىل املوا ضرريع احملا سرربية املتعل قررة بالق يرراس واإلف صررال
ومدى فائدة املعلومات احملاسبية ملتخذي القرارات ،ومواضيع ملاسبية مستحدثة أخرى.

 6599موضوعات خاصة يف احملاسبة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل.):
(مادة اختيارية ملسار الرسالة ،ومادة إجبارية ملسار الشامل)
املتطلب السابق 6590 :منهجية البحث العلمي يف االعمال
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل تزو يررد الطل بررة برراألدب البح رري احملا سرريب ا حلررديث ،وي سررعى امل سرراا إىل
تدريب الطلبة على كيفية التعا مررل مررع منهج يررات الب حررث العل مرري احملا سرريب املختل فررة مررن خررالل
مناق شررة وحتل يررل أوراا علم يررة حب يررة حدي ررة ،ويتط لررب امل سرراا أن ي قرروم الطا لررب بإ عررداد م شررروع
حبث علمي ،األمر الذي ميهد للطلبة كيفية العمل على رسالة املاجستري.
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 6600الرسالة لطلبة مسار الرسالة)  6ساعات معتمدة  0نظري 6 ،عمل):
هررذا امل سرراا يقت صررر ف قررط ع لررى تل بررة م سررار الر سررالة ،وف يرره ط تررار الطا لررب/ة وبالتن سرريق مررع
م شرررفه مو ضرروعا حب يررا يع كررس م شرركلة توا جرره مؤس سررة مررا أو ق طرراع اقت صررادي م عررني أو
مشكله حب ية على املستوى الكلي ويتم معاجلتها وفق األصول البح ية اليت تعلمها يف م سرراا
أ سرراليب وم هررارات الب حررث العل مرري .ويتو جررب ع لررى الطا لررب/ة يف م سررار الر سررالة إ عررداد ر سررالة
ماج سررتري يف أ حررد جمرراالت احملا سرربة والتمو يررل وب عررض الق ضررايا األ خرررى ذات العال قررة حب قررول
احملا سرربة والتمو يررل .ومي كررن ت سررجيل سرراعات الر سررالة ب عررد اجت يرراز ( )21سرراعة بن جررال وان
يكون من بينها مساا أساليب ومهارات البحث العلمي.

 6601حماسبة التكاليف املتقدمة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يغ طرري هررذا امل سرراا م سررتجدات ملا سرربة الت كرراليف واملوا ضرريع املتعل قررة بأنظ مررة الت كرراليف
احلدي ررة والتقليد يررة ،وا سرررتاتيجيات إدارة التكل فررة ،و صرروال ل طرررا خت صرريص ت كرراليف
اخلدمات وإعداد قوائم التكاليف ،والتكاليف واحنرافاتها ،وتوزيع الت كرراليف امل شرررتكة،
والتكاليف املستهدفة.

 6602حماسبة مالية متقدمة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا إىل تعريف الطالب باحملاسبة عن اندماج الشركات واألساليب واإل جررراءات
املعت مرردة ع نررد إ عررداد ال قرروائم املال يررة اجملم عررة النا جتررة عررن اال نرردماج ،باإل ضررافة إىل املعا جلررات
احملا سرربية للعمل يررات املتباد لررة بررني ال شررركة األم وال شررركات التاب عررة ،وحتو يررل ال قرروائم املال يررة
لفروع الشركة األم بالدول األجنبية.

 6603الريادة يف األعماا  3ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل ر فررع م سررتوى ا لرروعي لرردى الطل بررة بررالتوظيف ا لررذاتي كخ يررار م هر
م سررتقبلي ي صرربح ف يرره ا خلررريج را ئرردا لألع مررال و صرراحب م شررروع يرردرّ عل يرره ر حبررا ميك نرره مررن
اال سررتغناء برره عررن الوظي فررة التقليد يررة .مررن خررالل تو ضرريح مف هرروم الر يررادة ودور هررا يف جنررال
امل شررروعات ،والتعر يررف بررأهم ا سرررتاتيجيات الر يررادة ،وتو ضرريح خ طرروات ب نرراء امل شررروع ،وب يرران
امل شرركالت والت حررديات ا لرريت توا جرره املن شررمت ال صررغرية ،ودرا سررة أهم يررة امل شرراريع ال صررغرية
لالقتصاد الوت ودورها يف التنمية.
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 6604نظرية االستثمار والتمويل 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل ت طرروير امل هررارات الالز مررة ال خترراذ ال قرررارات اال سررت مارية لل شررركات
وحتل يررل امل خررا  ،ك مررا ي هرردف هررذا امل سرراا إىل إع طرراء الطا لررب ف كرررة عا مررة عررن املو ضرروعات
املتعلقة باالست مار والتمويل ،ويتناول املوضوعات اآلتية:

•
نظريات االست مار
•
الفرا بني نظريات رأس املال ونظريات االست مار.
•
ملددات االست مار (بشكل عام ويف الدول النامية).
•
املوازنات الرأمسالية والتخطيط االست ماري.
•
املخاتر االست مارية.
•
حتليل االست مار " والف واالساسي".
•
نظريات التمويل.
•
مصادر التمويل تويل االجل.
•
مصادر التمويل االسالمي.
•
التخطيط التمويلي.
•
 6605إدارة املشاريع 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
التعريف باالست مار والتمويل

يهدف املساا إىل تعريف الطا لررب بامل فرراهيم األسا سررية واملنهج يررات وال طرررا واألدوات والتقن يررات
امل سررتخدمة يف إدارة امل شرراريع ،وذ لررك مررن خررالل الت عرررف إىل دورة ح يرراة امل شررروع التف صرريلية,
والتعرف على اجملاالت املعرفية يف إدارة امل شرراريع ،م ررل  :إدارة ن طرراا امل شررروع ،إدارة ا لررزمن يف
امل شررروع ،إدارة الكل فررة يف امل شررروع ،إدارة ا جلررودة يف امل شررروع ،إدارة ا ملرروارد الب شرررية يف
امل شررروع ،إدارة امل خرراتر يف امل شررروع ،إدارة امل شرررتيات يف امل شررروع ،وغري هررا ,ك مررا يررتم عرررض
ومناق شررة العد يررد مررن األم لررة وا حلرراالت العمل يررة الواقع يررة مل شرراريع يف جمرراالت طتل فررة ,ي سررتخدم
فيها الطلبة املفاهيم واملنهجيات واألدوات اليت يتم تناو.ا ضمن املساا.
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 6606األسواق املالية والنقدية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف املساا اىل توضيح تبي عررة وماه يررة ال سرروا املال يررة والنقد يررة ومكوناته مررا ،ودور الو سرطاء
يف خلق السوا املالية ،يتم الرتكيز يف هذا املقرر ع لررى األ سررواا املال يررة والنقد يررة ع لررى أن هررا مررن
املكونات األساسية للنظام املالي .ويناقش مبزيد مررن الب حررث والتحل يررل كررل مررن أ سررواا الن قررد
و سرروا الع مررالت األجنب يررة و سرروا ال يررورو وا لرردوالر ،وأدوات ا لرردين ق صرررية األ جررل ،واملؤس سررات
املالية كالبنوك وبيوتات اخلصم ،وأسواا رأس املال .كما يبحث يف تأثري أسعار الفائدة على
أسعار أدوات التعامل .ومؤشر األسهم وكيفية ح سررابه وتكوي نرره ومدلوال ترره بالن سرربة للم سررت مر
واالقتصاد الوت  ،ومناقشة السوا املالية من حيث الكفاءة وأهم األزمات ا لرريت تعر ضررت .ررا
األ سررواا املال يررة يف الب لرردان املتقد مررة والب لرردان النا شررئة ودور العو ملررة يف ت طرروير وتكا مررل ال سرروا
املالية.

 6607اإلدارة االسرتاتيجية املتقدمة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل عرررض وحتل يررل م فرراهيم و منرراذج اإلدارة اال سرررتاتيجية وتطبيقات هررا يف
املنظمات املعاصرة ،مع الرتكيز على التحليل االسرتاتيجي وصياغة االسرتاتيجيات وتنف يررذها
يف املنظ مررات ،ك مررا ي هرردف امل سرراا إىل التع مررق يف آل يررات التحل يررل وعمل يررات الت صررميم والتنف يررذ
لال سرررتاتيجيات العا مررة ع لررى م سررتوى املنظ مررات اإلدار يرة ،ك مررا يت نرراول امل سرراا درا سررة وحتل يررل
ت طررور الف كررر اال سرررتاتيجي وال قا فررة التنظيم يررة ،وعمل يررات حتل يررل البي ئررة الداخل يررة والبي ئررة
اخلارجية ملنظمات األعمال وحتديات اإلدارة االسرتاتيجية .

 6608نظم املعلومات اإلدارية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي قرروم امل سرراا ع لررى ر بررط كررل مررن الربجم يررات وا ملرروارد الب شرررية والبيا نررات يف ا لررنظم املعلومات يررة
الالزمة إلدارة املؤسسات وتنظيم أعما.ا ،من أجل االرتقاء بكيفية اختاذ ال قرررارات اإلدار يرة،
وإك سرراب املن شررأة م يررزة تناف سررية ،ك مررا حي ترروي امل سرراا ع لررى مو ضرروعات ،متنو عررة م ررل
األساسيات التنظيم يررة والتقن يررة لررنظم املعلو مررات ،ون ظررم م سرراندة املعلو مررات ،باإل ضررافة إىل ب نرراء
وتطوير وإدارة أنظمة املعلومات ،ونظم املعلومات الوظيفية ،ونظم إدارة سلسلة التزويد ،ون ظررم
إدارة العالقة مع الزبائن ،ونظم املعلومات املوجهة لدعم القرارات اإلدارية.
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 6609االقتصاد القياس 3 : :ساعات معتمدة  1نظري  2 ،عمل):
يتناول هذا املساا موضوعات إحصائية متقدمة ي سررتفيد من هررا الطا لررب يف حيا ترره العمل يررة وإث نرراء
دراسته ،من خالل ما يقدمه املساا مررن مو ضرروعات ختررص عمل يررة ا خترراذ ال قرررارات املبن يررة ع لررى
البيا نررات ،وحتل يررل واخت بررار النظر يررات االقت صررادية املختل فررة ،وامل سرراعدة يف ر سررم السيا سررات
واختاذ القرارات والتنبؤ بقيم املتغريات االقتصادية يف املستقبل ،وتساعد الطا لررب ع لررى اخت بررار
الفرضيات البح ية بطرا إحصائية متقدمة با سررتخدام الربجم يررات اإلح صررائية املتقد مررة ،ك مررا
ويستفيد الطالب من مضمون تلك املادة خالل مرحلة إعداده لرسالة املاجستري.

 6610االمتحان الشامل لطلبة مسار االمتحان الشامل):
يتوجب على الطالب/ة يف مسار االمتحان الشامل بعد اجت يرراز املتطل بررات اإلجبار يررة واالختيار يررة
بواقع ( )36ساعة معتمدة ،أن يتقدم المتحان شامل يتقرر وفقا لنتائجه من حره الدر جررة ,وا لررذي
ي تررألف مررن سررتة م سرراقات مررن ضررمن امل سرراقات اإلجبار يررة يف اخل طررة و هرري (احملا سرربة اإلدار يرة
اال سرررتاتيجية ,وم عررايري احملا سرربة واال بررال ا ملررالي الدول يررة ,والتحل يررل ا ملررالي واحملا سرريب املت قرردم,
و ترردقيق احل سررابات املت قرردم ,وإدارة مال يررة متقد مررة ,وإدارة ا حملررافظ اال سررت مارية) ،ويف حررال ل
يتمكن الطالب/ة مررن اجت يرراز االمت حرران ال شررامل يع طررى الطا لررب فر صررة ثان يررة ف قررط ،ويف حررال
عرردم اجت يررازه لالمت حرران ال شررامل لل مرررة ال ان يررة بن جررال ميررنح الطا لررب شررهادة ا لردبلوم ال عررالي يف
احملاسبة والتمويل.
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توصيف مقررات برنامج ماجستير اإلدارة والسياسات العامة:
 6201السياسات العامة  3ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا إىل التعريف مبفهوم السياسات العامة وتطور هذا العلم وظهوره ضمن حقل
اإلدارة العا مررة ،وعال قررة ع لررم السيا سررات العا مررة بررالعلوم اال خرررى وخا صررة اإلدارة العا مررة
وامل سررتويات اخلا صررة بالسيا سررات العا مررة ع لررى امل سررتوى ال عررام وم سررتوى هرم يررة الب نرراء املؤس سرري
للدو لررة واحلك و مررة ،والت عرررف إىل حتل يررل السيا سررات العا مررة مررن ح يررث اال تررر املنهج يررة واالب عرراد
واهميت هررا و منرراذج ا خترراذ ال قرررار يف السيا سررات العا مررة ومراح لررها وال فرراعلني يف صررنع السيا سررات
العا مررة ومن فررذيها وتقيم هررا و كررذلك تزو يررد الطل بررة بأ سرراليب حتل يررل السيا سررات العا مررة وال يررات
التنفيذ للسياسات واهم ية عملية التنفيذ يف صنع السياسات العامة وما قد يوا جرره التنف يررذ مررن
صررعوبات اث نرراء عمل يررة التنف يررذ ك مررا يت طرررا امل سرراا اىل اجل هررات املعن يررة بعمل يررة التنف يررذ وت ترروىل
م سررؤولية تنف يررذ السيا سررات العا مررة او اال شررراف علي هررا والت عرررف إىل امل سررتلزمات العمل يررة لتنف يررذ
السيا سررات العا مررة مررن عنا صررر ماد يررة ومعنو يررة وتنظيم يررة وتعر يررف الطا لررب مبف هرروم التق يرريم
للسياسات العامة وانواعه ومتطلبات هذه العملية واجلهات اليت تتوىل عمل يررة التق يرريم وامل عررايري
اليت ي سررتند الي هررا يف تق يرريم السيا سررات واملتطل بررات الالز مررة لررذلك باإل ضررافة لعال قررة السيا سررات
باملوازنة العامة .

 6202ادارة الدولة  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نرراول هررذا امل سرراا ت طررور مف هرروم ومكو نررات الدو لررة احلدي ررة وامل سررتويات اإلدار يرة ا لرريت ت شررملها
الدولة وكذلك أبرز ا.يئات املركزية واحمللية اليت تت شرركل من هررا مررع ت نرراول ت صررنيفات ا لرردول
وانواعها واالليات اليت يتم فيها صنع السياسات العامة وفق كل تصنيف ،كما يتناول املساا
دور اجملت مررع ا ملرردني يف الدو لررة احلدي ررة وقوا عررد التم يررل للمجت مررع يف مكو نررات الدو لررة احلدي ررة
وعالقة السلطات ال الث مررع بع ضررها ا لرربعض وك يررف تررؤثر هررذه العال قررة ع لررى صررنع السيا سررات
العامة يف الدولة.

 6204مناهج البحث العل ماا :يف الع لااوم اإلدار ياة  3ساااعات معت ماادة  2ن ظااري،
1عمل):
يصف امل سرراا مف هرروم الب حررث العل مرري وفل سررفاته ومناه جرره املختل فررة و ترررا وا سرراليب تنميت هررا يف
جمال العلوم االجتماعية مبررا مي كرّن الطل بررة مررن حررل امل شرركالت ا لرريت توا جرره املنظ مررات العا مررة
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باأل سررلوب الك مرري وال نرروعي .ك مررا سرريتم ت نرراول وبأ سررلوب ن ظررري وتطبي قرري مع مررق العنا صررر
املختل فررة للب حررث العل مرري برردءا مررن صررياغة م شرركلة الب حررث ،وحتد يررد ا سرراليب املعاي نررة وادوات
مجع البيانات وحتليلها وتصميم البحث وإعداد اخلطة البح ية وكتابة تقرير البحث وتقوميه.
كما يررربز امل سرراا الق ضررايا وامل شرركالت املعا صرررة يف الب حررث العل مرري يف جمررال الع لرروم اإلدار يرة
واالجتماعية وكيفية التعامل معها .كما سيتم التطرا اىل ادوات التحليل االح صررائي لبيا نررات
البحث العلمي واالساليب احملوسبة اخلاصة بتحليل البيانات.

 6205اإلدارة العامة املتقدمة  3ساعات معتمدة  3نظري)
يت نرراول هررذا امل سرراا مو ضرروع اإلدارة العا مررة كح قررل درا سرري ،وي نرراقش مف هرروم اإلدارة العا مررة
وا هرردافها ودور هررا يف اجملتم عررات املعا صرررة ،وت طررور الف كررر اإلداري واالجتا هررات احلدي ررة
املختلفة ،و كررذلك تب حررث يف اجلوا نررب التطبيق يررة يف اإلدارة العا مررة مررن خررالل مناق شررة و ظررائف
العمل يررة اإلدار يرة مررن خت طرريط وتن ظرريم وتوج يرره ورقا بررة ،وتر كررز ع لررى بي ئررة اإلدارة العا مررة
ومضامينها اإلدارية يف الدول النامية.

 6206التمويل الدول 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
يت نرراول هررذا امل سرراا مف هرروم التمو يررل ا لرردولي وظ هررور هررذا املف هرروم يف الع صررر ا حلررديث وعالق ترره
بالعالقات الدولية واسعار الصرف والع مررالت االجنب يررة وانت قررال رؤوس اال مرروال بررني ا لرردول ودور
املؤسسات املالية الدولية كالبنك الدولي و صررندوا الن قررد ا لرردولي يف توج يرره السيا سررات العا مررة
ل لرردول و كررذلك يت نرراول امل سرراا م صررادر التمو يررل ا لرردولي ومف هرروم الع جررز وال فررائض يف م يررزان
ا ملرردفوعات ك مررا يت نرراول امل سرراا ا برررز االز مررات املال يررة ا لرريت واج هررت االقت صرراد ال عراملي وخبا صررة
األزمة اآلسيوية واألزمة املالية اليت نشأت عن أزمة الرهن الع قرراري و كررذلك ا برررز الع قررود ا لرريت
ميكن ان تنشا ضمن التمويل الدولي.

 6207نظم احلكم احملل ::مدخل مقارن 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا اىل اعطاء الطالب فكرة عن نشأة االجهزة احملل يررة ،وحتد يررد مف هرروم الالمركز يررة
اإلدارية ،واشكا.ا ،واهدافها ،وتوضيح معايري املقارنة بني احلكم احمللي واإلدارة احملل يررة،
وب يرران ار كرران اإلدارة احملل يررة .و كررذلك تر كررز ا ملررادة ع لررى ت شرركيل ا جملررالس احملل يررة ،ون ظررم
العاملني فيها ،ودرا سررة العال قررة بررني اإلدارة احملل يررة واحلكو مررة املركز يررة ،وحتد يررد امل شرراكل
ا لرريت ت عرراني من هررا اإلدارة احملل يررة يف فل سررطني ع لررى ضرروء جتررارب ب عررض ا لرردول العرب يررة وا لرردول
الغربية واظهار عناصر التوافق االختالف بني هذه النظم والنظام الفلسطي .
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 6210إدارة املوارد البشرية :مدخل اسرتاتيج 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي صررف امل سرراا و مبررنهج ت كرراملي لررولي ب نرّاء االن شررطة كا فررة ذات العال قررة براإلدارة املعا صرررة
لل مرروارد الب شرررية يف املنظ مررات العا مررة برردءا مررن التخ طرريط لل قرروى العام لررة مرررورا باال سررتقطاب
والت عرريني وال ترردريب والت طرروير والت عررويض والسيا سررات املعت مرردة للروا تررب واال جررور وت قررويم االداء
وانتهاءً بالربامج املختلفة لال سررتغناء عررن ال عرراملني سررواء باال سررتقالة ،او ال طرررد ،او التقا عررد ،او
الو فرراة .ك مرا يررربز امل سرراا ال سررياقات القانون يررة إلدارة ا ملرروارد الب شرررية يف املنظ مررات العا مررة
و كررذلك الو سررائل واالدوات الناج حررة إلدارة عال قررات الع مررل ،اي عال قررة ال عرراملني او اإلدارة
العمال يررة بررإدارات املنظ مررات العا مررة .ك مررا ي صررف امل سرراا اال سرراليب احلدي ررة يف ادارة قوا عررد
البيا نررات لررنظم املعلو مررات املتعل قررة بررالقوى العام لررة وكيف يررة ا سررتخدامها وتكي يررف ا لررربامج
احملوسبة ونظم املعلومات يف جماالت معينة من املوارد البشرية مبا ي سرراعد ع لررى ا خترراذ قرررارات
فاعلة م ل :بناء االسرتاتيجيات ،االختيار والتعيني ،والتدريب ،والتعويض ....اخل.

 6212اخالقيات اإلدارة العامة  3ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل سرراا اىل تعر يررف الطل بررة بررأبرز األخالق يررات ا لرريت جيررب أن يتح لررى ب هررا املو ظررف يف
املنظ مررات ع لررى اختالف هررا وخبا صررة يف املنظ مررات العا مررة ومعر فررة املق صررود باملنظ مررة األخالق يررة
واأل سررس ا لرريت ت سررتند الي هررا والنظر يررات ا لرريت تعت مررد علي هررا أخالق يررات الوظي فررة العا مررة  ,ك مررا
يت نرراول امل سرراا األخالق يررات ا لرريت ع لررى الق يررادة االل تررزام ب هررا ,وي نرراقش كررذلك مرردونات ال سررلوك
األخالقية اخلاصة بالقطاع العام واملؤس سررات األهل يررة يف الت جررارب الدول يررة ويف فل سررطني ,ودور
البيئة يف تعزيز األخالقيات املهنية يف الوظيفة العامة كما يتناول املساا دور اإلدارة يف توجيه
وتنم يررة ال سررلوك االخال قرري وخ لررق م نرراخ تنظي مرري م عررزز لل سررلوكات األخالق يررة وا ثررر هررذه
األخالقيات يف حتقيق اهداف املنظمة وتعزيز االنتماء والوالء للموظفني.

 6213السياسات املالية واملوازنات العامة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا اإلتار العام للسياسات املالية من خالل دراسة نظريات اإلدارة املالية العامة
وأهميت هررا يف ا لرردول احلدي ررة ،وم صررادر التمو يررل ال عررام وتت بررع ت طررور قوا عررد وأ هررداف السيا سررات
املال يررة ،وير كررز امل سرراا ع لررى أهم يررة السيا سررات املال يررة ودور هررا الفا عررل يف اال سررتغالل األم ررل
للموارد املالية واهم ال فرراعلني يف صررنع هررذه السيا سررات ع لررى امل سررتوى احمل لرري وامل سررتوى ا لرردولي.
كما يتناول املساا توضيح املوازنات العامة ومبادئها وأنواعها كإتار الختاذ ال قرررارات املال يررة
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وحتديد السياسات املالية اليت يتم ترمجتها ضمن بنود املوازنة العامة .ولن يقت صررر هررذا امل سرراا
على النظريات واألسس واملفاهيم املالية وإمنا سيشمل الواقع التطبيقي .ا يف فلسطني.

 6214اإلدارة االسرتاتيجية 3 :ساعات معتمدة  2نظري1 ،عمل):
يصف امل سرراا وبطري قررة خال قررة املكو نررات االر بررع لأل منرروذج ال عررام لررإلدارة اال سرررتاتيجية كون هررا
مكونات مرتابطة ومتتابعة بدءا من التحليل االسرتاتيجي للبيئة ب شررقيها الداخل يررة واخلارج يررة،
ثررم مرح لررة صررياغة اال سرررتاتيجية او ب نرراء اخل طررط اال سرررتاتيجية ،و مررن ثررم التنف يررذ اال سرررتاتيجي
وا خررريا الرقا بررة اال سرررتاتيجية .ك مررا سرريتم ا بررراز الن مرراذج الع صرررية اال خرررى للتخ طرريط
اال سرررتاتيجي يف املنظ مررات احلكوم يررة .و سرريتم كررذلك الب حررث يف اإل تررار ال عررام ل لررتفكري
اال سرررتاتيجي واال شرركال املختل فررة للع مررل اال سرررتاتيجي ،و سرريتم الرتك يررز وب شرركل م سررتفيض
على عناصر التخطيط االسرتاتيجي برردءا مررن صررياغة رؤ يررة املنظ مررة العا مررة ور سررالتها وا هرردافها
االسرتاتيجية واالسرتاتيجيات املناسبة واخريا السياسات املالئمة لتنفيذ اال سرررتاتيجية وحتق يررق
اهداف املنظمة العامة ورؤيتها ورسالتها .كما يركز املساا على اجلوانب العملية والتطبيق يررة
يف صياغة اخلطط االسرتاتيجية للمنظمات العامة.

 6215حتل ياال السيا سااات االقت صااادية واالجتماع يااة يف فل سااطر 3 :ساااعات
معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 6201 :السياسات العامة ،اجباري ملسار الشامل فقط
ي نرراقش هررذا امل سرراا ا هررم السيا سررات ا لرريت حترردد امل عررال االقت صررادية واالجتماع يررة يف البي ئررة
الفل سررطينية مررن خررالل الت عرررف إىل آل يررة صررنع السيا سررات العا مررة يف ا جملررال االقت صررادي
واالجتماعي والفاعلني املؤثرين يف عملية صنع هذه السياسات واهم املشكالت اليت ت قررع ع لررى
أول يررات صررناع السيا سررات العا مررة ك مررا يت نرراول امل سرراا دور املنظ مررات األهل يررة والق طرراع ا خلرراص
واملوتن يف صنع ورسم ت لررك السيا سررات وال يررات التنف يررذ والتق يرريم لت لررك السيا سررات ك مررا يرردخل
املساا يف حاالت عملية للسياسات اقتصادية واجتماعية من واقع البيئة الفلسطينية.

 6218إدارة املشاريع يف املؤسسات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1،عمل):
يت نرراول هررذا امل سرراا مرردخل إىل إدارة امل شررروع وتعر يررف للم شررروع ودورة ح يرراة امل شررروع واخت يررار
املشروع وأساليب التخطيط والتنظيم والتقييم وجدولة املشروع وتوزيع املواد ،ومراقبة امل شررروع
وكذلك التحديات والصعاب اليت تواجه املشروع وصفات مرردير امل شررروع وم سرؤولياته وحتد يررد
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اسرتاتيجيات الوصول إىل األهداف ،ورسم ميزانية امل شررروع ،ك مررا يت نرراول امل سرراا املخط طررات
الشبكية وآلية حتديد املسار احلرج ،وجدولة املشروع وإعادة اجلدولة ،باإل ضررافة إىل م صررادر
متو يررل امل شررروع  ،وحتل يررل ال سرروا وحتل يررل مو قررع امل شررروع ،إدارة ال شررراء وامل سررتودعات في هررا،
ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية ،وأسباب جنال وفشل املشروع.

 6224العالقات العامة والدولية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نرراول هررذا امل سرراا تعر يررف امل فرراهيم األسا سررية للعال قررات العا مررة وتطور هررا وأهميت هررا ع لررى أن هررا
ممار سررة وتطب يررق و لرريس جمرررد تررنظري ،أي ضررا هرري إ حرردى و سررائل الرتو يررج وال تررأثري ع لررى ا لرررأي
ال عررام ،مو قررع العال قررات العا مررة يف جمررال اإلدارة ،حبرروث العال قررات العا مررة ،التن ظرريم اإلداري
للعالقات ال عامة ،وأنواع العالقات العامة ثم دور االتصال يف العال قررات العا مررة ،ودور العال قررات
العا مررة يف إدارة األز مررات و كررذلك الن هرروض باملؤس سررة ،ك مررا يت طرررا امل سرراا لت نرراول العال قررات
الدولية من حيث االتصال والتواصل والتشبيك مع املؤسسات الدولية .كما يت طرررا امل قررر لرردور
مرروظفي العال قررات العا مررة باال سررتعانة باملست شررار ا خلررارجي ،ك مررا يت طرررا امل سرراا جملمو عررة مررن
املواضيع ذات الطبيعة اخلاصة بعمل العالقات العامة منها :برررامج اإل عررالم ا خلررارجي ،ا لررربامج
اإلعالم يرة ا.جوم يررة ،ا لررربامج اإلعالم يرة الدفاع يررة ،برررامج الت صرردي لل شررائعات والدعا يررة
الكاذبة ،برامج استقبال الشكاوى والرد عليها ،برامج األزمات واملشكالت الطارئة.

 6225ن ظاام املعلو مااات واحلكو مااة اإللكرتون يااة 3 :ساااعات معت ماادة  2ن ظااري،
1عمل):
يهدف املساا إىل تعريف الطالب باملفاهيم األساسية ألنظمة املعلومات ومدى تأثري وفائدة هررذه
النظم على األعمال اإلدارية يف املؤسسات العا مرة باعتبار هررا عن صرررا مه مررا للتخ طرريط والتن سرريق
واختاذ القرارات يف املؤسسة ،وشرل البيئة التحتية الالزمة لتطبيق نظام املعلومات ،ك مررا يررتم
التطرا ألنواع نظم املعلومات اإلدارية حسب املستويات والوظائف اإلدار يرة كررذلك ترررا ترروفري
األ مررن واحلما يررة لن ظررام املعلو مررات ،ك مررا يت طرررا امل سرراا لل حررديث عررن جرررائم احلا سرروب
واالنتهاكات األخالقية بأخالقيات احلاسوب سواء ما يتعلق بالفرد أو العمل والتعا مررل ،ك مررا
يت طرررا امل سرراا لل حررديث عررن توظ يررف تكنولوج يررا املعلو مررات واالت صرراالت يف ا خلرردمات
احلكومية من خالل التطرا إىل عدد من املفاهيم اخلاصة باحلكومة اإللكرتونية ،ومراحل
ت طرروير املوا قررع اإللكرتون يررة ،والت حررديات اإلدار يرة لت طرروير برررامج احلكو مررة اإللكرتون يررة،
امل عررايري العامل يررة لت طرروير املوا قررع اإللكرتون يررة ،الت عرررف ع لررى متطل بررات الت حررول حنررو احلكو مررة
اإللكرتونية ،التغريات الالزمة يف اجلوانب اإلدارية يف ظل احلكومة اإللكرتونية.
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 6228إدارة اجلودة والتميز يف املؤسسات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل تزو يررد الطا لررب باأل سرراليب وامل فرراهيم العلم يررة احلدي ررة يف جمررال إدارة
اجلودة واليت تعد من أهم مقومات جنال املؤسسة ع لررى امل سررتوى احمل لرري وا لرردولي ،ويغ طرري هررذا
املساا تطور مفهوم ا جلررودة ،وأدوات حت سررني ا جلررودة ،و جررداول ال ضرربط واملراق بررة ،وت كرراليف
ا جلررودة ،والعال قررة بررني األ يررزو وإدارة ا جلررودة ،و مررداخل تطب يررق إدارة ا جلررودة وسل سررلة امل عررايري
الدول يررة .ك مررا يت طرررا امل سرراا إىل أ سررس املقار نررة املرجع يررة كون هررا أ حررد ادوات حت سررن ترررا
العمل ،واحليود السداسي (سيجما  )6وتكاليف اجلودة ،وكذلك أهمية الضبط االحصائي
للجودة.

 6235ادارة التعاقد يف املؤسسات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا إىل تعريف الطا لررب مبف هرروم الع قررد اإلداري وا برررز صررور الع قررود اإلدار يرة مررن
ع قررود امل قرراوالت واال شررغال وا خلرردمات باإل ضررافة لع قررود ال شررراء وال تررأجري وغري هررا مررن صررور
التعا قررد يف الن ظررام الفل سررطي وذ لررك مررن خررالل ت نرراول قرروانني ال شررراء احل كررومي ل لرروازم
واخلدمات واالشغال وما تضمنته هذه العقود مررن ا جررراءات وال يررة اخت يررار املتعا قرردين ويت طرررا
امل سرراا إىل امل سررؤولية التعاقد يررة والتزا مررات املتعا قرردين والتزا مررات اإلدارة و كررذلك سررلطات
اإلدارة يف مواجهة املتعاقد معها وانواع اجلزاءات ا لرريت مي كررن ان توقع هررا وح قرروا املتعا قررد مررع
اإلدارة حتى نهاية العقود وصور انتهاء العقود ،كما يتطرا املساا إىل بعض العقود اليت متت
يف البيئة الفلسطينية كع قررود شررركات االت صرراالت والكهر برراء وغري هررا مررن الع قررود و كررذلك
عقود الشراكات مع القطاع اخلاص.

 6240موضوعات خاصة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هردف هررذا امل سرراا اىل تعز يررز معر فررة الطا لررب برربعض املو ضرروعات اإلدار يرة املعا صرررة يف ح قررل
اإلدارة والسيا سررات العا مررة مررن خررالل ترررل مو ضرروعات متنو عررة معا صرررة ،م ررل ال شررراكة بررني
القطاع العام واخلاص واخلصخصة ،وادارة الوقت واحلوكمة ،واساليب م شرراركة ا ملررواتنني
يف خ طررط التنم يررة ،ودور ا لررتغريات الدول يررة والعو ملررة يف ال تررأثري ع لررى ح قررل اإلدارة العا مررة ،هررذا
باإل ضررافة إىل الت طرررا إىل مو ضرروعات ذات صررلة بررتغري دور احلكو مررة يف اجملت مررع وغري هررا مررن
املوضوعات املعاصرة.
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 6245حلقة حبث 3 :ساعات معتمدة  3عمل):
" اجباري ملسار الشامل فقط "
يتم العمل يف هذا املساا على قراءة وحتليل ومناقشة عدد من األحباث املن شررورة يف أوع يررة ن شررر
ملك مررة وب شرركل مجرراعي حررول موا ضرريع متقد مررة وط تررارة يف الرب نررامج ال عررام ويف جمررال
الرتك يررز حيررددها الرب نررامج وأ سررتاذ امل سرراا ع لررى أن ي قرروم كررل تا لررب بإ عررداد درا سررة متقد مررة
ملوضوع ط تررار يف الرب نررامج ال عررام أو تب عررا لتخ صررص الطا لررب مررن ضررمن موا ضرريع امل سرراقات ا لرريت
يطرحها الربنامج وذلك بناء على توجهات الطل بررة املختل فررة ب هرردف التع مررق يف درا سررتها وحتلي لررها.
كتابة حبث متعمق وعرض نتائجه .ويشمل املساا مناق شررة م بررادئ األما نررة العلم يررة وأخالق يررات
البحث العلمي.

 6248الرسالة  6ساعات معتمدة  0نظري 6 ،عمل):
متطلب سابق 6204 :مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلدارية
(لطلبة مسار الرسالة فقط)
هررذا امل سرراا يقت صررر ف قررط ع لررى تل بررة م سررار الر سررالة ،وف يرره ط تررار الطا لررب/ة وبالتن سرريق مررع
مشرفه موضوعا حب يا يعكس مشكلة ما ،ويتم معاجلتها وفق األ صررول البح يررة ا لرريت تعلم هررا
الطا لررب يف م سرراا م نرراهج الب حررث العل مرري .ويتو جررب ع لررى الطا لررب/ة يف م سررار الر سررالة إ عررداد
ر سررالة ماج سررتري يف أ حررد اإلدارة والسيا سررات العا مررة أو ب عررض الق ضررايا األ خرررى ذات العال قررة يف
بيئة العمل الفلسطي  .وميكن تسجيل ساعات الرسالة ب عررد اجت يرراز ( )21سرراعة بن جرال ،وأن
يكون من بينها مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلدارية.
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توصيف مقررات برنامج ماجستير القيادة واإلدارة االستراتيجية:
 6209ادارة السلوك التنظيم 3 :ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يهدف املساا اىل التعريف بالسلوك االنساني يف العمل وملددات سلوك االفراد كالشخ صررية
االن سررانية واالدراك ،والتع لرريم ،وغري هررا ،والتعر يررف باجلما عررات ودينام يررات عم لررها وتطبيقات هررا
وحتل يررل أثر هررا يف ال سررلوك االن سرراني لأل فررراد واجلما عررات يف املنظ مررات .ك مررا ي عررّف امل سرراا
مبفاهيم الدا فعية واحلافزية ونظرياتها املختلفة ودورها يف ال تررأثري يف سررلوك اال فررراد يف الع مررل.
ويصف املساا اي ضررا ا ملررتغريات ا.يكل يررة والرمس يررة يف املنظ مررات وأثر هررا يف ال سررلوك االن سرراني.
وي عررّف امل سرراا كررذلك بالعوا مررل ال سررلوكية يف املنظ مررات كاالت صررال ،وال تررأثري والن فرروذ،
والنزاع ،والقيادة ،واملشاركة اإلدارية واشكا.ا املختل فررة .ك مررا ي صررف امل سرراا م فرراهيم م ررل:
الرضا الوظيفي واملناخ املؤسسي واخالقيات الوظيفة وحيلل ابعادها املختلفة وترا قياسها.

 6204مناهج البحث العلم :يف العلوم اإلدار ياة  3ساااعات معت ماادة  1ن ظااري ،
 2عمل):
ي صررف امل سرراا مف هرروم الب حررث العل مري وفل سررفاته ومناه جرره املختل فررة و ترررا وا سرراليب تنميت هررا يف
جمال العلوم اإلدارية واالقتصادية مبا ميكّن الطلبة من حل املشكالت ا لرريت توا جرره املنظ مررات
بأ شرركا.ا املختل فررة .ك مرا سرريتم ت نرراول وبأ سررلوب ن ظررري وتطبي قرري مع مررق العنا صررر املختل فررة
للب حررث العل مرري برردءا مررن صررياغة م شرركلة الب حررث ،وحتد يررد ا سرراليب املعاي نررة وادوات مجررع
البيا نررات وحتلي لررها وت صررميم الب حررث وإ عررداد اخل طررة البح يررة وكتا بررة تقر يررر الب حررث وتقو ميرره.
كما يررربز امل سرراا الق ضررايا وامل شرركالت املعا صرررة يف الب حررث العل مرري يف جمررال الع لرروم اإلدار يرة
وكيف يررة التعا مررل مع هررا .ك مرا سرريتم الت طرررا اىل ادوات التحل يررل االح صررائي لبيا نررات الب حررث
العلمي واالساليب احملوسبة اخلاصة بتحليل البيانات.

 6217الرقابة اإلدارية يف املؤسسات  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
ي هرردف امل قرررر إىل تعر يررف الطا لررب/ة بامل بررادئ وامل فرراهيم األسا سررية للرقا بررة اإلدار يرة مبررا يف ذ لررك
أنواع الرقابة اإلدارية وأدواتها الكمية والوصفية ،ومراحل العملية الرقابية وجماالت تطبيق هررا
داخل املنظ مررة .ك مررا ي هرردف إىل إك سرراب الطا لررب/ة امل هررارات الالز مررة ا لرريت ت سرراعده يف اخت يررار
وتطبيق األداة الرقابية املناسبة اليت تتفق وتبيعة ومتطلبات العمل
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 6228إدارة اجلودة والتميز  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يتناول هذا املقرر مفهوم إدارة اجلودة ،مقومات إدارة اجلودة ،مقومات تطبيق إدارة ا جلررودة يف
املؤس سررات وو سررائل التغ لررب علي هررا ،ا جلررودة ال شرراملة ك مرردخل لتح سررني ومت يررز األداء يف
املؤس سررات ،وإدارة األداء امل ترروازن وتطبيقا ترره وبطا قررات األداء امل ترروازن ،وإدارة الت غرريري والتعا مررل
مع مقاومة التغيري وسبل إجنال مبادرات التطوير والتغيري يف املؤسسة.

 6250الق يااادة اإلدار ياة املتقد مااة :امل فاااهيم والنظر يااات  3ساااعات معت ماادة 3
ساعات نظري)
يهدف هذا املساا إىل العريف مبفهوم القيادة واهميتها والدور الذي تقوم به يف العملية اإلدارية
انطالقا مررن متطل بررات ال قرررن ا حلررادي والع شرررون ،ك مررا ي عررّف بررالتطورات احلدي ررة يف الق يررادة
اإلدار يرة م ررل الق يررادة التحويل يررة ومتطلبات هررا والق يررادة التبديل يررة والق يررادة االست شرررافية وبيئت هررا،
كما يصف املقرر دور الق يررادة يف ت طرروير املنظ مررات وجع لررها أك ررر مواك بررة ل لررتغريات امل سررتمرة
يف بي ئررة االع مررال .وي عررّف امل سرراا برربعض الن مرراذج والنظر يررات واال منررا القياد يررة املعا صرررة يف
القيادة اإلدارية ،ويقدم كذلك حرراالت درا سررية ناج حررة يف الق يررادة اإلدار يرة سررواءً ع لررى امل سررتوى
احمللي او العربي او الدولي.

 6252تنمية املهارات القيادية  3ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
يصف املساا املهارات اليت جيب ان ميتلكها القائد اإلداري العصري كي يستطيع ال تررأثري يف
اف كررار اال خرررين و سررلوكاتهم واحل صررول ع لررى أف ضررل اداء مررنهم ل صرراا املنظ مرة .و مرن هررذه
امل هررارات :م هررارات االت صررال والتوا صررل مررع اآل خرررين (أ فررراد ،أو و حرردات ادار يررة ،أو منظ مررات)
سرروا ًء دا خررل التن ظرريم او خار جرره ،م هررارات التن سرريق والتوج يرره ،حررل النزا عررات وال صررراعات
احلاصلة داخل التنظيم او مع احمليط اخلارجي ،التحفيز بأشكاله املختل فررة ،تعز يررز ال قرردرات
التفاو ضررية لرردى ال قررادة اإلدار يرني ،الع مررل يف ظررل ال ضررغوتات ،وال قرردرة ع لررى حررل امل شرركالت
وا خترراذ ال قرررارات سررواء التكتيك يررة من هررا او اال سرررتاتيجية .ك مررا ي صررف امل قرررر الو سررائل
واالدوات اليت ميكن توظيفها إلكساب القادة املهارات القيادية الالزمة.

799

 6257اإلدارة اال ساارتاتيجية :ماادخل ن ظااري وتطبي قاا 3 :ساااعات معت ماادة 2
نظري 1 ،عمل):
ي صررف امل قرررر وبطري قررة خال قررة املكو نررات االر بررع لأل منرروذج ال عررام لررإلدارة اال سرررتاتيجية كون هررا
مكو نررات مرتاب طررة ،ومتتاب عررة ،برردءا مررن التحل يررل اال سرررتاتيجي للبي ئررة ب شررقيها الداخل يررة
واخلارج يررة ،ثررم مرح لررة صررياغة اال سرررتاتيجية او ب نرراء اخل طررط اال سرررتاتيجية ،و مررن ثررم التنف يررذ
اال سرررتاتيجي ،وا خررريا الرقا بررة اال سرررتاتيجية .ك مررا سرريتم الب حررث يف اإل تررار ال عررام ل لررتفكري
اال سرررتاتيجي واال شرركال املختل فررة للع مررل اال سرررتاتيجي ،و سرريتم الرتك يررز وب شرركل م سررتفيض
ع لررى عنا صررر التخ طرريط اال سرررتاتيجي برردءا مررن صررياغة رؤ يررة املنظ مررة ور سررالتها وا هرردافها
االسرتاتيجية واالسرتاتيجيات املناسبة واخريا السياسات املالئمة لتنفيذ اال سرررتاتيجية وحتق يررق
ا هررداف املنظ مررة ورؤيت هررا ور سررالتها .ك مرا ير كررز امل سرراا ع لررى اجلوا نررب العمل يررة والتطبيق يررة يف
صررياغة اخل طررط اال سرررتاتيجية للمنظ مررات .ك مررا سرريتناول امل سرراا التخ طرريط اال سرررتاتيجي يف
املنظمات غري الرحبية نظرا التساع حضورها يف االراضي الفلسطينية.

 6260مشروع حبث 3 :ساعات معتمدة  3عمل):
متطلب سابق 6204 :مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلدارية
لطلبة مسار الشامل فقط
هذا املساا يقتصر فقط على تلبة مسار الشامل ،وفيه طتار الطالب/ة وبالتنسيق مع مشرفه
موضوعا حب يا يعكس مشكلة تواجه مؤسسة ما او قطاع اقتصادي معني او م شرركله حب يررة
على املستوى الكلي ويتم معاجلتها وفق االصول البح ية اليت تعلم هررا يف م سرراا م نرراهج الب حررث
العلمي.

 6264مناذج عاملية يف القيادة الناجحة  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يت نرراول هررذا امل قرررر تعر يررف الطا لررب/ة ا جملررال النا شررا مررن الق يررادة العامل يررة ،مررن خررالل مت كررني
الطلبة باستكشاف فهم تاري وأصول القيادة العاملية واملناهج النظرية يف بيئة مع قرردة وا ضررمن
سررياقات حدي ررة .ك مررا سيستك شررف الطل بررة الت حررديات للو صررول إىل امل صررادر األول يررة ألدب
القيادة العاملية ،والتفكري بعمق وبشكل نقدي حول احلالة الراهنة للتنمية النظرية يف القيادة
العامل يررة .ك مررا سرريتطرا امل قرررر إىل استك شرراف طت لررف الك فرراءات القياد يررة العامل يررة وكيف يررة
تطبيق هذه الكفاءات يف طتلف املناتق وال قافات يف مجيع أحناء العال.
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 6266أخالقيات القيادة  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يتعرف الطالب/ة من خالل مقرر أخالقيات القيادة على تبيعة السلوكات األخالقية يف بيئة
الع مررل ومعر فررة تبي عررة ال قرررارات األخالق يررة واألدوات الالز مررة جل عررل ال قرررار أخالق يررا ،ك مررا
يت عرررف ع لررى أخالق يررات األع مررال لرردى ا ملررديرين ،وآل يررات تهي ئررة بي ئررة أع مررال أخالق يررة ،وف هررم
األخالقيات التنظيمية وكيفية التعامل معها من خالل فهم سلوك املوظف وسلوك أ صررحاب
األع مررال وآل يررة إدارة ال صررراع األخال قرري بينه مررا ،ك مررا يررتعلم الطا لررب/ة كيف يررة تعا مررل
الشركات مع اجملتمع من خالل مسئولياتها اجملتمعية .ويتم حتقيق هذه األ هررداف وامل ضررامني
من خالل مناقشة جمموعة من احلاالت الدراسية اليت تهدف اىل إبراز اجلوانب التطبيقية .ذا
املساا.

 6268نظم املعلومات ودور هااا يف التخ طاايط اال ساارتاتيج 3 :ساااعات معت ماادة
 2نظري 1 ،عمل):
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف الطا لررب/ة مب فرراهيم ن ظررام املعلو مررات اال سرررتاتيجي وكيف يررة
ا سررتخدامه لتحق يررق خررربة تناف سررية ،وأ نررواع تكنولوج يررا املعلو مررات ا لرريت ت سررتخدم مل سرراعدة
ا سرررتاتيجيات األع مررال مررن أ جررل احل صررول ع لررى قي مررة م ضررافة ،إ ضررافة للت عرررف إىل امل فرراهيم
األساسية لإلدارة االسرتاتيجية والعالقة بينها وبني نظام املعلومات االسرتاتيجي.

 6269اختاذ القرار :مدخل قانون 3 :ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يتناول هذا املقرر عملية اختاذ القرار .مساهمة النظام يف هذه العمل يررة .ت قررويم األنظ مررة اإلدار يرة
الداع مررة وعمل يررة ب نرراء ال قرررار .النمذ جررة وت طرروير ا خترراذ ال قرررار .أنظ مررة املعلو مررات لررإلدارة العل يررا.
األنظ مررة ا خلرربرية وأنظ مررة إدارة املعر فررة ،ك مررا يت نرراول امل قرررر عرررض أل هررم اال سرراليب الو صررفية
والكم يررة ال خترراذ ال قرررارات ك مررا يت ضررمن امل قرررر عرررض ملرا حررل عمل يررة ا خترراذ ال قرررارات و صررور
امل شرراركة في هررا ،باإل ضررافة للتبع يررات القانون يررة جررراء ا خترراذ ال قرررار اإلداري ،وا لررنهج مت عرردد
التخص صررات للبي ئررة القانون يررة يف بي ئررة الع مررل باالعت مرراد ع لررى عنا صررر مررن ال قررانون ،واالقت صرراد
السيا سرري ،واألع مررال التجار يررة الدول يررة ،واأل خررالا ،وامل سررؤولية االجتماع يررة ،واإلدارة،
بررالرتكيز ع لررى الق ضررايا اإلدار يرة ا لرريت توا جرره ا ملررديرين التنف يررذيني يف خطط هررم ،ويف التن ظرريم،
واألفراد ،والقيادة ،والسيطرة على عمليات شركة.
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 6270املوازنات وتنمية املوارد 3 :ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يت نرراول هررذا امل قرررر التعر يررف بأهم يررة ال قرروائم املال يررة واملواز نررات التقدير يررة أل غررراض التحل يررل
والتخطيط املالي ،وذلك بهدف جتديد نقا القوة الضعف يف اداء املنشمت مررن أ جررل تعز يررز مررا
هو قوي ومعاجلة ما هو ضعيف .كما تت نرراول أي ضررا" التعر يررف بالن سررب املال يررة كأ حررد الو سررائل
لتحليل القوائم املالية اىل جانب وسائل أخرى من أجل التمكن من عملية التخ طرريط امل سررتقبلي
للموارد املالية ،وخباصة ما يتعلق بالتخطيط لالحتياجات املالية وإعداد املوازنة النقدية

 6272القيادة والنوع االجتماع 3 :ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يركز هذا املقرر على حملة عامة عن جتررارب ال قررادة مررن الر جررال والن سرراء القياد يررات بررالرتكيز
على االسباب والتجارب اليت اكتسبتها الن سرراء يف الو قررت احلا ضررر وا لرريت اهلت هررا للو صررول إىل
مناصب قيادية  ،كما يبحث يف االسباب اليت تدفع الرجال لتب القناعة بررأحقيتهم ب شرركل
كرربري للو صررول للق يررادة أك ررر مررن ا ملرررأة ،ك مررا ي طرررل بع ضررا مررن املقرت حررات ملعا جلررة هررذه
امل سررائل ،وي سررتعرض امل قرررر م سررار الب حررث مررن جممو عررة متنو عررة مررن التخص صررات يف الع لرروم
االجتماعية ،مبا يف ذلك ع لررم ا لررنفس االجت مرراعي وع لررم االجت مرراع واالقت صرراد والع لرروم السيا سررية
واإلدارة والعلوم التنظيمية ،واألن روبولوجيا.

 6274الق يااادة ودور هااا يف ادارة ال صااراع والت فاااوض  3ساااعات معت ماادة 3
ساعات نظري)
يتناول هذا امل قرررر م نررع وإدارة ال صررراعات الداخل يررة واخلارج يررة ا لرريت توا جرره قررادة ال يرروم ،حتد يررد
االستجابات املعتادة حلاالت الصراع ،أساليب الصراع املختلفة وكيفية اال سررتفادة مررن ال برردائل
ملعا جلررة ال صررراع ق بررل حدو ثررة برردال مررن أ سررلوب رد الف عررل ،إ جررراء حتقي قررات لتق صرري احل قررائق يف
م كرران الع مررل ،ب نرراء م هررارات حررل ال نررزاع مررن خررالل املفاو ضررات األسا سررية ،والعمل يررات لت سرروية
املناز عررات ،ترررا و منرراذج إ جررراء مناق شررات ب نرراءة مررع ال عرراملني ع لررى املوا ضرريع مبررا يف ذ لررك و ضررع
أهداف األداء ،التغذية الراجعة وخطط حتسني األداء ،ترا دراسة الصراع يف أ مرراكن الع مررل
الداخلية بني األفراد وفرا العمل ،الصراع ا خلررارجي مررع الع مررالء ،واال سرررتاتيجيات وامل هررارات
املكتسبة وتطبيقها.
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 6275إدارة املنظمات الدولية  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يت نرراول امل قرررر التعر يررف باملنظ مررات الدول يررة ون شررأتها وتطور هررا ،والشخ صررية القانون يررة للمنظ مررة
الدولية ،واآلثار املرتتبة على االعرتاف ب هررا ،ك مررا يت نرراول امل قرررر درا سررة أ هررم املنظ مررات الدول يررة
والرتكيز على بعض املنظمات العاملية األك ر شهرة يف العال ،وبعض املنظ مررات والو كرراالت
املتفر عررة عن هررا .باإل ضررافة لتناو لرره درا سررة أ هررم املنظ مررات اإلقليم يررة ،كمنظ مررة ا لرردول العرب يررة،
ومنظمة الدول اإلسالمية ،واالحتاد اإلفريقي وغريها.

 6277قيادة التغيمل التنظيم 3 :ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يتناول امل قرررر دور الق يررادة يف إدارة الت غرريري دا خررل املنظ مررة والت غرريريات اجلوهر يررة و غررري اجلوهر يررة
املطلو بررة يف املنظ مررة ،وير كررز هررذا امل سرراا ع لررى حتد يررد وتو ضرريح مف هرروم ق يررادة عمل يررة الت غرريري،
وتت بررع ت طررور مف هرروم الت غرريري يف الف كررر اإلداري ،والت طرروير التنظي مرري وب يرران اهمي ترره ،وتبيع ترره
وم سررتوياته ،ومناق شررة حتررديات الت غرريري ،وتو ضرريح العال قررة بررني الت غرريري وال قا فررة التنظيم يررة مررن
ج هررة ،والت غرريري وا لررتعلّم التنظي مرري مررن ج هررة أ خرررى ،وب يرران ا سرررتاتيجيات الت غرريري ومراح لرره،
والتعريف بالتحديات اليت تواجها عمل يررة الت غرريري ،وا سرررتاتيجيات التغ لررب ع لررى مقاو مررة الت غرريري،
كما يتناول موضوع التمكني كأحد مداخل التغيري ،وموضوعات أخرى ذات عالقة.

 6278االت صاااالت اإلدار ياة :ماادخل للق يااادة الناج حااة  3ساااعات معت ماادة 3
ساعات نظري)
ي هرردف هررذا امل قرررر ل عرررض آل يررات ت طرروير قرردرة الطل بررة ع لررى إ جررراء عمل يررة االت صررال الف عررال يف
طتلف اجلوانب اإلدارية .ويغ طرري كررل جوا نررب وو سررائل عمل يررة االت صررال ،االت صررال املك ترروب،
االتصال اللفظي واإلميائي (لغة اجلسم) ،االتصال عرررب و سررائل اإل عررالم (م ررل التل فرراز ،الف يررديو
كررونفرنس) وأ برررز مررا يررتم الرتك يررز عل يرره هررو الر سررائل وا ملررذكرات ،والتل فررون ،الب حررث عررن
عمل ،السرية الذاتية...اخل .كما تؤهل الطالب/ة حلل مشكالت االتصال ومواجهتها بفعالية.

 6280التخطيط املال :االسرتاتيج 3 :ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يركز هذا املقرر على التخطيط االسرتاتيجي فيما يتعلق بقرارات الشركات ا لرريت تفا عررل مررع
األسواا املالية .كما يركز على فهم مفصل لعملية ابرام ال صررفقات املال يررة ،وحتد يررد ال غرررات
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واال سرررتاتيجيات ل سررد الف جرروة ب شرركل ج يررد .ك مررا يت نرراول امل قرررر امل هررارات وامل فرراهيم األسا سررية
لتق يرريم ال شررركات ،و ترروفري امل صررادر املختل فررة لرررأس ا ملررال ،ومتو يررل الن مررو املرت فررع ال شررركات
املبتد ئررة ،وإ عررادة هيك لررة ال شررركات ( مبررا يف ذ لررك ت صررفية اال سررت مارات وعمل يررات ا لرردمج
واال سررتحواذ) ،وتت بررع األ سررهم ،والت حررو وأ سررعار الفا ئرردة و طرراتر صرررف الع مررالت األجنب يررة،
وإعادة شراء أسهمها وسياسة توزيع األربال وتصميم وتسعري األوراا املالية.

 6281القيادة األمنية  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يت نرراول هررذا امل قرررر ا لررربط بررني األ مررن والق يررادة واجملت مررع ،وخا صررة يف ا لرردول النام يررة يف طت لررف
الف ئررات :الوتن يررة واإلقليم يررة والقار يررة .و يرررد ذ لررك ع لررى خلف يررة األهم يررة البال غررة لعمل يررات الق يررادة
والن تررائج يف ج هررود األ مررن والتنم يررة يف ال عررال ال نررامي .ك مررا ير كررز امل قرررر ع لررى تبي عررة الق يررادة
اجملتمعية وتأثريها ع لررى األ مررن دا خررل و عرررب الب لرردان وامل نرراتق النام يررة .ف هررم كي فرري تررؤثر الق يررادة
على اخلصوصيات اجملتمعية على تبيعة األمن .كما يغطي املقرر القدرة على تأمني املعلومات
داخل املؤسسات الكبرية أو الصغرية ،وآلية جتنب التهديدات األمنية املتزايدة وخا صررة يف ظرل
الت طررور املعلو مرراتي .ك مررا يت طرررا امل قرررر لأل مررن الف عررال ع لررى م سررتوى املؤس سررة مررن ح يررث اال مررن
املادي وأمن املعلومات ،وأمن األفراد لتحقيق االمن الكلي على مستوى املؤسسة.

 6282املدير االسرتاتيج 3 ::ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يتناول هررذا امل قرررر تزو يررد الطل بررة بامل فرراهيم األسا سررية واأل تررر ،وأ سرراليب اإلدارة اال سرررتاتيجية،
واليت سوف تسمح للطلبة فهم ما جيب على ا ملررديرين الق يررام برره جل عررل املنظ مررة  -سررواءً أكا نررت
منظمة خاصة أم منظمة عامة لتحقيق أداء متميز.

 6284اسرتاتيجيات التسويق  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يت نرراول هررذا امل قرررر تزو يررد الطل بررة باملعر فررة ال ضرررورية لب نرراء اال سرررتاتيجيات ال تررـسويقية املنا سرربة
للمؤسسات والشركات يف القطاعني اخلاص والعام .ذلك أن بيئة املؤسسات املتغرية با سررتمرار
ت سررتوجب إت برراع األ سرراليب واخل طرروات العلم يررة والعمل يررة املؤد يررة إىل ت صررميم وتنف يررذ ت لررك
االسرتاتيجيات الواقعية يف أهدافها ومبشاركة كافة اإلدارات الرئي سررية يف ت لررـك املؤ سررـسات.
ك مررا يت نرراول امل قرررر الفوا ئررد املمك نررـة مررـن وراء إت برراع أدوات حتل يررل ا سرررتاتيجية معا صرررة تط بررق
اآلن يف العديد من املؤسسات فررـي ا لررـدول املتقد مررة .باإل ضررافة آلل يررة ب نررـاء ا سررـرتاتيجيات ملررـدده
ملاركات سلعية أو خدمية ومن الواقع احمللي وبناء على معلومات أك ـر واقعيـة التصاقا حب يرراة
األ فررراد واأل سررر واملؤس سررات برراختالف أنواع هررا .ك مررا ير كررز امل قرررر ع لررى اإل ملررام بررـشرو
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وخطـوات التخطـيط االسرتاتيجي التسويقي الناجح لعدد من املاركات السلعية واخلدمية ذات
الصلة.

 6299رسالة  6ساعات معتمدة  6عمل):
متطلب سابق 6204 :مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلدارية
لطلبة مسار الرسالة فقط
هررذا امل سرراا يقت صررر ف قررط ع لررى تل بررة م سررار الر سررالة ،وف يرره ط تررار الطا لررب/ة وبالتن سرريق مررع
م شرررفه مو ضرروعا حب يررا يع كررس م شرركلة توا جرره مؤس سررة مررا او ق طرراع اقت صررادي م عررني او
مشكله حب ية على املستوى الكلي ويتم معاجلتها وفق االصول البح ية اليت تعلمها يف م سرراا
مناهج البحث العلمي .ويتوجب على الطالب/ة يف مسار الرسالة إعداد رسالة ماجستري يف أحد
جمرراالت الق يررادة واإلدارة اال سرررتاتيجية وب عررض الق ضررايا األ خرررى ذات العال قررة حب قررول الق يررادة
ضررمن بي ئررة الع مررل الفل سررطي  .ومي كررن ت سررجيل سرراعات الر سررالة ب عررد اجت يرراز ( )21سرراعة
بنجال ،وان يكون من بينها مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلدارية.
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