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.

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

( )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.

( )6653التعليم الجامع ( 3ساعات معتمدة)
يركز هذا املقرر على مبادئ الشمولية وتطبيقها يف البيئات التعليمية ،ويغطي االستجابة للتنوع يف
التعليم ،املشاركة يف احلياة والرفاهية بغض النظر عن اإلعاقة أو العرا أو اجلنس ،كما يتناول
هذا املساا السياسات احلالية واألسس النظرية بهدف تطوير وعي الطالب ومعرفتهم ومهاراتهم
للتعليم الشامل  ،كما يساعد الطلبة على تعديل األساليب البنى واالسرتاتيجيات التعليمية لتناسب
حتيع الطلبة يف ظل رؤية مشرتكة تشمل حتيع األت فال بناءع على قناعة راسخة بأن التعليم مسؤولية
الدولة وحق للجميع ،ويتناول ختطيط منهج شامل ومتطلبات التقييم وإعداد التقارير وجمموعات دعم
الربامج وتطوير خطط التعلم الفردية.

( )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
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التواصل والتعليم األكادميي والتكيف والتدريب املهك .إضافة إىل التعاون الفعال بني املتخصصني
ومؤسسات اجملتمع املختلفة.

( )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 ،و مراجعة 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.

( )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.

( )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 ومشاك لها ،وترا تقييمها وتلبيتها ،وتطوير املهارات
الكافية لالهتمام بهذه الفئات والتعامل معها وتقديم اخلدمات االستشارية لألفراد احمليطني بها.

( )6661حلقة بحث في صعوبات 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.
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( )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 املهك.

( )6657التأهيل المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة ( 3ساعات معتمدة)
يتناول هذه املساا مفهوم التأهيل املهك وأهدافه ،فلسفة التأهيل ،عناصر التأهيل لألفراد املعوقني،
مبادىء التأهيل املهك لفئات اإلعاقة املختلفة .خدمات التأهيل املهك :التقييم واإلرشاد والتوجيه،
التدريب املهك والتشغيل ،حتليل  IPEاملهك ،جاهز ية 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 ،وتأ ري اإلعاقة على األفراد املعوقني وأسرهم وردود فعلهم راهها،
وانعكاسات اإلعاقة على جوانب النمو اجلسمي واملعريف واالجتماعي واالنفعالي للفرد املعاا ،وتأ ري
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.

( )6659اإلعاقات الحسية (  3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املساا إىل التعرف على اإلعاقات احلسية وتعريفها ،وأس بابها ،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 حسياً على املستوى العاملي
واحمللي.

( )6678رسالة ( 3( 1ساعات معتمدة)
هذا هو اجلزء األول من أصل جزأين ،يقوم الطالب بإعداد مقرتل ث 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.
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( )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 مساقات لتخصص الدكتوراه في االرشاد التربوي والنفسي:
 9090اإلرشاد الجمعي  3ساعات معتمدة
يتناول هذا املساا ت كككوين اجلما عككة اإلر شككادية وتنظيم هككا واملرا حككل ا لككيت حككر ب هككا ،واأل سككس ا لككيت ي قككوم
عليها اإلرشاد اجلمعي ،والقواعد العامة الختيار املسرتشدين يف اإلرشاد اجلم عككي ودينام يككات اجلما عككة
و منككاذج وا سككرتاتيجيات االر شككاد اجلم عككي املنب قككة عككن األ سككس النظر يككة املعرو فككة كالتحليل يككة،
وال سككلوكية ،واملعرف يككة ،واالن سككانية ،واجل شككطلتية ،إدارة اجلل سككة اجلماع يككة ،والتعا مككل مككع ب عككض
مشكالت اجملموعة ،وأشكال طتلفة من املسرتشدين ميكن أن يواجههم املر شككد دا خككل اجملمو عككة.
ويت ضككمن اجلا نككب العم لككي يف هككذا امل سككاا م سككاعدة الطل بككة ع لككى ب نككاء ا لككربامج اإلر شككادية اجلمع يككة ،ا لككيت
تستهدف الفئات اإلرشادية املختلفة وتطويرها.

 9091تصا ميم البحث وأساليب إحصائية متقدمة فـي البحـوا التربويـة ( 3سـاعات
معتمدة )
يتضمن هذا املساا مراجعة عامة ملناهج البحث ومكوناتها ،كما يتضمن التصاميم البح يككة املختل فككة
ا لككيت ت سككتخدم يف الدرا سككات التجريب يككة ا لككيت رككري يف امل يككادين الرتبو يككة والنف سككية واالجتماع يككة،
والتعريف خبصائص هذه التصاميم واستخداماتها والعوامل املهددة لصدقها.
و يت نككاول هككذا امل سككاا ا سككتخدام الربجم يككات اإلح صككائية املعرو فككة يف حتل يككل البيا نككات الرتبو يككة ،م ككل:
برجم يككات  ،AMOS ،SPSS ،SASوير كككز هككذا امل سككاا ع لككى إد خككال البيا نككات وتنظمي هككا،
وا سككتخدام الربجم يككات لف حككص البيا نككات ،وحتلي لككها با سككتخدام األ سككاليب اإلح صككائية الو صككفية
واالستنتاجية واالرتباتية املتقدمة كتحليل التباين  ANOVAبأشكاله املختلفة ،األ حككادي وال عككاملي
والقياسات املتكررة  ،Repeated Measuresوحتليل التباين امل صككاحب  ،ANCOVAك مككا
يت نككاول امل سككاا أي ضكاً الت صككاميم االرتبات يككة الرئي سككة ،كتحل يككل اال حنككدار الب سككيط ،واملت عككدد ،وحتل يككل
املسارات.

 9092االختبارات والمقاييس في اإلرشاد ( 3ساعات معتمدة)
ي هككدف هككذا امل سككاا للت عككرف إىل ن شككأة االخت بككارات وامل قككاييس النف سككية وت صككميمها ،ومعر فككة أ نككواع
االخت بككارات امل سككتخدمة يف اإلر شككاد النف سككي ،م ككل :اخت بككارات ا لككذكاء (اللفظ يككة و غككري اللفظ يككة)،
واختبارات الشخصية( :م ل :مينيسوتا املتعدد األوجه ،والرورشاخ ،وتف هككم املو ضككوع ،واخت بككار الق صككة،
 ....اخل) ،ومقاييس امليول واالراهات والقيم ،م ل( :كودر وليكرت و ريستون) ،واختبارات طتل فككة
أ خككرى ،م ككل :الق لككق ،و تككدريب الطل بككة ع لككى كيف يككة إ عككداد امل قككاييس وتطوير هككا وت صككميمها ،وا سككتخدام
الصدا وال بات ،وتطبيق املقاييس وتصحيحها وتفسريها.
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 9093االضطرابات النفسية وتشخيصها ( 3ساعات معتمدة)
ي هككدف هككذا امل سككاا للت عككرف إىل أ سككاليب الت شككخيص امل سككتخدمة يف اإلر شككاد النف سككي ،كاملقاب لككة
التشخي صككية وامل قككاييس واالخت بككارات ا لككيت مي كككن توظيف هككا يف العمل يككة اإلر شككادية ،ويف جمككاالت احل يككاة
املختل فككة كاأل سككرة ،واملدر سككة ،وم كككان الع مككل ،وتت عككرض ا ملككادة العلم يككة إىل اال ضككطرابات النف سككية
الع صككابية وت صككنيفاتها املختل فككة ،وذ لككك ا سككتناداً إىل ت شككخيص اال ضككطرابات النف سككية املعت مككد و هككو
( ،)DSM-5وكيف يككة الت شككخيص مككن خال لككه ،والت عككرف إىل االرا هككات احلدي ككة يف الت صككدي .ككذه
االضطرابات وعالجها ،ك مككا يكزود امل سككاا الطا لككب بفر صككة ال تككدريب العم لككي ع لككى درا سككة و عكالج حا لككة
ح ل إحدى االضطرابات النفسية الشائعة.

 9094تطبيقات ميدانية في اإلرشاد ( 3ساعات معتمدة)
ي هككدف هككذا امل سككاا إىل إتا حككة الفر صككة املنا سككبة للطا لككب للتطب يككق العم لككي املت قككدم يف جمككال اإلر شككاد
النفسي والرتبوي يف امليدان مككن خككالل الق يككام بالفعال يككات اآلت يككة :إ عككداد خ طككة إر شككادية ،ودرا سككة حا لككة،
واإلر شككاد ال فككردي ،واإلر شككاد اجلم عككي ،وتطب يككق م هككارات االت صككال (م هككارات وا سككتجابات اإل صككغاء
والتأ ري) ،وإ عككداد وت صككميم بككرامج إر شككادية ون شككرات ومل صككقات ،يط لككب مككن الطا لككب يف نها يككة ال تككدريب
إ عككداد تقر يككر خ تككامي مو ككق لألن شككطة والفعال يككات كا فككة ا لككيت ن فككذت .و يككتم تككدريب الطل بككة يف املرا كككز
املتخصصة و مراكز اإلصالل والتأهيل ،مراكز العالج النفسي ،مرا كككز معا جلككة اإلد مككان ومرا كككز
األ حككداث وا ملككدارس احلكوم يككة واخلا صككة ووكا لككة غككوث وت شككغيل الال جككئني ا لككيت يو جككد في هككا خككدمات
إرشادية ومرشد تربوي.
مالحظة :يتطلب التدريب يف املؤسسة ( )300-250ساعة تدريب يككة متط لككب سككابق (ارا هككات نظر يككة
حدي ة يف اإلرشاد وتطبيقاتها).

 9096اإلشراف في اإلرشاد وتطبيقاته ( 3ساعات معتمدة)
ي هككدف هككذا امل سككاا إىل إك سككاب الطا لككب معلو مككات و تككدريبات حككول و ظككائف اإل شككراف يف العمل يككة
اإلرشادية اإلدارية والتدعيمية والرتبوية ،ومناذج اإلشراف اإلر شككادي ا لككيت ت شككمل منككوذج تنم يككة امل هككارات
ومنوذج النمو الشخصي والنموذج التكاملي ،والن مككوذج امل عككريف ال سككلوكي ومرا حككل عمل يككة اإل شككراف،
وتطبيق عملية اإلشراف ،وأساليب تدريب املرشدين ،وتطوير بككرامج الع مككل اإلر شككادي ،وق يككاس فاعل يككة
الربنامج اإلرشادي ،واملوضوعات األخالق يككة والقانون يككة يف اإلر شككاد ،و تككدريبات وتطبي قككات يف اإل شككراف
امليداني.
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 9097اإلرشاد المعرفي السلوكي ( 3ساعات معتمدة)
ي هككدف هككذا امل سككاا إىل تزو يككد الطل بككة مبعلو مككات وم هككارات حككول األ سككاليب ال سككلوكية واملعرف يككة،
واستخداماتها يف اإلرشاد والعالج النفسي ،وتتضمن :األسس التجريب يككة والنظر يككة لإلر شككاد ال سككلوكي
واملعريف ،القياس السلوكي واملعريف ،التحليل الوظيفي للسلوك ،املعا جلككات السلوك يككـة واملعرف يككـة يف
جمككاالت :ا خلككوف والق لككق ،ا الكت ئككاب ،الف صككام ،الك حككول وامل خككدرات ،ال تككدخني ،السم نككـة،
امل شكككالت الزواج يككة ،اجلر ميككة وال عككدوان ،امل شكككالت اجلن سككية ،التل عك م؛ ت طككوير بككرامج سككلوكية
ومعرفية وتقييم فاعليتها.

 9098إرشاد األزمات ( 3ساعات معتمدة)
ي هككدف هككذا امل سككاا إىل توظ يككف نظر يككات اإلر شككاد يف التعا مككل مككع األة مككات ،وتعر يككف الطل بككة مبف هككوم
العمل يككة اإلر شككادية وا سككرتاتيجيات ا سككتخدامها للتعا مككل مككع األة مككات ،وتت نككاول مف هككوم اإلر شككاد النف سككي
وت طككوره ،والن ظككام ال عككام وتطبيقا تككه ،واألة مككات (مفهوم هككا وأمنات هككا ومراح لككها) ،واإل سككعاف النف سككي،
واألةمات يف اجملال النفسي والرتبوي ،وأم لة تطبيقية على األة مككات (ال طككالا ،ا ملككوت ،ا ملككرض ا ملككزمن،
االنتحار ...،اخل).

 9099طرق متقدمة في البحث النوعي ( 3ساعات معتمدة)
ي هككدف هككذا امل سككاا إىل تع لككم الطل بككة لكيف يككة الق يككام بالب حككث ال نككوعي يف ثككوث مفرت ضككة ،وتزو يككدهم
باملعر فككة عككن تبي عككة الب حككث ال نككوعي وخصائ صككه وت صككاميمه واجراءا تككه ،والتخ طككيط للب حككث ال نككوعي،
وترا اختيار العينة يف البحث النوعي ،وترا حتع املعلو مككات ،و تككرا التح قككق مككن م صككداقية البيا نككات
النوعية ،وأساليب حتليلها ،وكيفية إعداد تقر يككر الب حككث ال نككوعي ،والرتك يككز ع لككى الب حككوث التحليل يككة
واال نوجرافية واإلجرائية.

 9100اتجاهات نظرية حديثة في اإلرشاد وتطبيقاتها ( 3ساعات معتمدة)
يتناول هذا املساا االرا هككات النظر يككة احلدي ككة يف اإلر شككاد ،وتت ضككمن تطبي قككات للم فككاهيم امل شككتقة مككن
مدارس اإلرشاد والعالج النفسي احلدي ة واملعاصرة على مشكالت األفراد الشخصية اليت يواجهونها
يف احل يككاة اليوم يككة ،وع لككى امل شكككالت ا لككيت ت تككداخل مككع ت قككدمهم الرت بككوي وامل هككك ،أو تع يككق حتق يككق
أ هككدافهم ،أو تظ هككر يف ت فككاعالتهم مككع املؤس سككات ا لككيت يدر سككون أو يعم لككون ب هككا ،مككع ت قككديم تق يككيم لت لككك
التطبيقات۰

 9101إرشاد الفئات الخاصة ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هذا امل سككاا إىل تككدريب الطل بككة ع لككى ت قككديم ا خلككدمات اإلر شككادية وع مككل بككرامج للف ئككات اخلا صككة،
وت صككميم م قككاييس حل صككرهم كاأل حككداث واملن حككرفني ،وال سككجناء ،و حككاالت إ سككاءة املعام لككة وك بككار
ال سككن ،و حككاالت االغت صككاب وا ملككوت ،وق ضككايا اإل سككاءة لألت فككال (اإل سككاءة اجلن سككية ،والنف سككية،
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والبدن يككة) ،والن سككاء ال عككامالت ،وأب نككاء املطل قككني ،املو هككوبني وامل بككدعني ،وال عككاتلني عككن الع مككل،
والسجناء ،واألسرى احملررين ،وإرشاد الضحايا وأ سككرهم ،ومعر فككة أو ضككاع كككل ف ئككة مككن هككذه الف ئككات
على حدة واحتياجاتها وم شكككالتهم و تككرا تقييم هككا وح لككها ،وامل هككارات الالة مككة للتعا مككل مع هككا ،وت قككديم
اخلدمات االستشارية لألفراد احمليطني بها.

 9102نظريات اإلرشاد الزواجي واألسري وتطبيقاتها ( 3ساعات معتمدة)
ي هككدف هككذا امل سككاا إىل الت طككرا إىل أ بككرة النظر يككات واال سككرتاتيجيات امل سككتخدمة يف اإلر شككاد الزوا جككي
واأل سككري ،وم سككتقبل اإلر شككاد الزوا جككي واأل سككري ،وتطبيقا تككه العمل يككة ،والو قككوف ع لككى احلا جككات
األ سككرية ،وم شكككالت ا لككزوجني واآل سككرة ب شكككل عككام ،ك مككا يت ضككمن الت عككرف إىل نظر يككات االخت يككار
الزوا جككي واإلر شككاد األ سككري ،ويت ضككمن عككرض لككبعض امل شكككالت ا لككيت يتناو .ككا اإلر شككاد األ سككري
والزوا جككي وكيف يككة ح لككها وذ لككك مككن خككالل التطب يككق العم لككي لال سككرتاتيجيات املختل فككة امل سككتخدمة يف
اإلر شككاد الزوا جككي واأل سككري .وي ضككع الطا لككب خ طككة إر شككادية مل شكككلة أ سككرية أو ةواج يككة ،ت عككرض أ مككام
الطلبة وتناقش مع أستاذ املساا.

 9104اإلرشاد المهني ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هذا املساا إىل دراسة العوا مككل املرتب طككة باالخت يككار امل هككك ال سككليم ،والتأك يككد ع لككى عمل يككـة الن مككو
امل هككك وتأ ري هككا ع لككى أ سككلوب ح يككاة ال فككرد وشخ صككيته ،وعمل يككة ا ختككاذ ال قككرار امل هككك ،باإل ضككافة إىل
نظر يككات الن مككو واالخت يككار امل هككك املختل فككة ،ويت نككاول امل سككاا ا سككرتاتيجيات التق يككيم يف اإلر شككاد امل هككك،
باإل ضككافة إىل وا قككع اإلر شككاد امل هككك ملل يكاً وعامل يكاً ،ويت ضككمن اجلا نككب التطبي قككي يف هككذا امل سككاا تككدريب
الطلبة على استخدام وتطبيق اختبارات امليول واالراهات املهنية املختلفة ،كاختبار كككودو ،واخت بككار
سوبر ،واختبار هوالند ،وغريها من االختبارات املهنية ،ويت ضككمن اجلا نككب العم لككي يف هككذا امل سككاا ق يككام
الطا لككب بت صككميم خ طككة إر شككادية مهن يككة م سككتندة إىل نظر يككة مككن النظر يككات املهن يككة وتطبيق هككا ع لككى أرض
الواقع.

 9105اإلرشاد وخدمة المجتمع المحلي ( 3ساعات معتمدة )
يهدف هذا املساا إىل تنم يككة قككدرات الطل بككة يف حككل م شكككالت اجملت مككع واإل سككهام يف بنا ئككه ،مككن خككالل
تناو لككه لل صككحة النف سككية اجملتمع يككة وعنا صككرها ،اجلوا نككب االجتماع يككة لل صككحة النف سككية واال ضككطراب
النف سككي ،اجلوا نككب االجتماع يككة لإلر شككاد وال عككالج النف سككي ،السيا سككة االجتماع يككة وال صككحة النف سككية،
البي ئككة وم شكككالت ال صككحة النف سككية ،امل صككادر البيئ يككة وال صككحة النف سككية ،امل صككادر اإلن سككانية وال صككحة
النف سككية ،العال قككة بككني أنظ مككة العنا يككة بال صككحة اجل سككدية والعنا يككة بال صككحة النف سككية ،خككدمات اإلر شككاد
جملتمعات ملددة ،م ل :الكبار ،احملرومني ،حككاالت ا ملككرض النف سككي ا ملككزمن ،املتقا عككدين ،ا ملككدمنني،
ال عككاتلني عككن الع مككل ،األة مككات العائل يككة ،اجل نككول ،ضككحايا ال كككوارث ،وتطبي قككات اإلر شككاد اجملتمع يككة:
الوقاية من ا ملككرض النف سككي ،تعز يككز ال صككحة النف سككية ،ة يككادة ا لككدعم االجتما عككـي ،التقل يككل مككن ال ضككغو
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االجتماعية ،التشخيص والتدخل يف األو ضككاع االجتماع يككة ،ت قككديم امل شككورة النف سككية يف اجملت مككع ،تنم يككة
مهارات احلياة اليومية لدى املسرتشدين يف اجملتمع ،تقييم اخلدمات االجتماعية.

 9106تخطيط وإدارة برامج اإلرشاد المدرسية ( 3ساعات معتمدة)
ي هككدف هككذا امل سككاا إىل إك سككاب الطا لككب م هككارات التخ طككيط لرب نككامج تطبي قككي يف اإلر شككاد النف سككي
والرت بككوي طككدم املدر سككة أو املؤس سككة التعليم يككة ،والت عككرف إىل أ سككاليب إ عككداد ا لككربامج اإلر شككادية
املدر سككية ،و تككبك أ سككلوب وإ عككداد بر نككامج فككردي أو حت عككي م سككتند ًا إىل إ تككار ن ظككري ،وي قككوم الطا لككب
بتنفيذ الربنامج حتت إشراف أستاذ املساا ويقو مككه ،وي قككدم الطا لككب ور قككة ث يككة مف صككلة حككول امل شككروع
الذي خطط له ونفذه ،ويناقش مع أستاذه.

 9095حلقة بحث في كتابة األطروحات الجامعية ( 3ساعات معتمدة)
يهدف هككذا امل سككاا إىل درا سككة أترو حككات مت عككددة يف اإلر شككاد النف سككي والرت بككوي ث يككث يككدرس الطا لككب
أترو حككة وا حككدة ع لككى األ قككل ،ويعر ضككها يف احلل قككة وينق ضككها مبي نكاً ن قككا ال قككوة ون قككا ال ضككعف في هككا،
وي شككارك الطل بككة يف ن قككدها خصو صكاً مككن الناح يككة املنهج يككة ،ك مككا ي تككدرب الطا لككب يف هككذا امل سككاا ع لككى
كتابة خطة البحث ،وتقديم خطة مقرتحة يف جمال ختصصه.
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وصف المقررات لبرنامج الماجستير في التسويق:
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 حتع البيانات وحتليلها وتصميم البحث وإعداد اخلطة البح ية وكتابة تقرير
البحث وتقوميه .كما يربة املساا القضايا واملشكالت املعاصرة يف البحث العلمي يف جمال العلوم
اإلدارية واالجتماعية وكيفية التعامل معها ,كما يتطرا إىل أدوات التحليل اإلحصائي 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 املؤ رة يف البيئة
التسويقية ،ثوث 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
علمياً وعملياً وحتليل البيئة اخلارجية والداخلية وحتديد نقا القوة والضعف والفرص والتهديدات
وحتليل السيناريو ،واجلدولة ،كما يتناول إسرتاتيجية التوجه حنو السوا الكلي وإسرتاتيجية
التمايز أو رزئة السوا ،كما سيتم عرض لسياسات التوةيع وسياسات الرتويج ،وسيتطرا أخرياً
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 1.0
 web 2.0وصوالً إىل ،web 3.0كما سيتناول املساا أهمية وتطبيقات إنرتنت األشياء (
) ،Internet of Thingsو

 Block chainواستخداماتها النظرية والعملية يف جمال

املعامالت الرقمية واملالية وتأ رياتها 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 analyticsإضافة إىل تزويد املتعلم باملهارات واملعارف
الالةمة فيما يتعلق باخلصوصية ،وأمن البيانات واملعلومات وترا ووسائل احلماية املستخدمة يف
عال اإلنرتنت والشبكات بأنواعها.
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 6751ادارة 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 واالراهات 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 ،وةيادة 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 اجلهاة 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 إبراة 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 حكني الطالب من توظيف مناهج البحث العلمي يف تناول املشكالت
البح ية املستجدة يف حقل التسويق ,حيث يقوم الطالب بإعداد مقرتل ث ي لتقدميه للجنة الربنامج
للمصادقة عليه ،وحيصل على تغذية راجعة من اللجنة ويقوم الطالب حتت إشراف احد األساتذة
املتخصصني بإجراء رسالة ماجستري ملشكلة معينة ومعمقة يف جمال 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 األثاث املنشورة يف أوعية نشر ملكمة وبشكل حتاعي 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 ثث
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 اسرتاتيجيات الكسب من
تطبيقات ا.واتف الذكية واألدوات املستخدمة يف ذلك .كما يقدم املساا نظرة أةل على
العوامل اليت تؤ ر على تصنيف التطبيقات يف املتاجر وترا حتسني ظهور وترتيب التطبيق عليها .
ويعرّف املساا الطالب على كيفية اختيار وتصميم منوذج العمل املناسب لتطبيقات ا.واتف
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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 حارين عملية .كما سيتضمن املساا تعزيز جانب طاتبة الزبون وإقناعه وكذلك
كتابة اإلعالنات و وصف املنتجات و ملف اإلجناة  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
إلكرتونياً  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 ودروها يف إدارة العالقة مع الزبائن ،إضافة إىل ترا الدفع اإللكرتونية
احلدي ة ودراسة الدليل اإلرشادي حول االستخدام اآلمن لشبكات التواصل االجتماعي ومحاية
حسابات املستخدمني وأيضاً ترا احلماية من الوقوع ضحية لالخرتاا أو االبتزاة االلكرتوني،
وهذا ما يعرف ثماية 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 حتعها من
النشا التسويقي عرب اإلنرتنت" .يقدم هذا املساا علم حتليالت الويب مع الرتكيز بشدة على
االستخدام األم ل لألرقام املوجودة يف الفضاء الرقمي) ، (Big Dataوا.دف هو توفري األساس
الالةم لتطبيق حتليالت البيانات على حتديات العال احلقيقي اليت يواجهها املسوقون يومياً.

 6756بحوا 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
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ثوث العمليات وخصائصها املميزة .ا وعالقاتها بالعلوم األخرى ،منهـج ثـوث العمليـات فـي حـل
املشاكـل واختـاذ القــرارات ،ثوث العمليـات وعالقتهـا بالبيئة الفلسطينية وبيئة اجملتمعات النامية
املتقدمة ،الربجمة اخلطية واملشاكل املتفرعة عنها م ل مشاكل التعظيم والتقليل ،واحلل
البياني ،والسمبلكس ،وال نائية ،ومشاكل التوةيع وتشمل حلول مشاكل النقل ،مشاكــل
التخصيـص ،نظرية القرارات الكمية وتشمل مفهوم القرارات ومناهج اختاذها والعوامل املؤ رة
فيها ومشاكل اختاذها يف اجملتمعات النامية م 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 األةمنـة 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 و التسويق 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 احلر عرب اإلنرتنت ) (Freelancingكأحد
أهم فرص العمل للتخفيف من وتأة البطالة ،وحتقيق منو يف الدخل.

Contemporary
 6758التسويق الدولي المعاصر :مدخل متكامل
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 املنشحت 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 تؤ ر يف الشركات عند تسويق سلعها وخدماتها دوليا ،كما أن املقرر يغطي حتلة من
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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 االلكرتوني ومعرفة العوامل
الداخلية واخلارجية املؤ رة يف سلوك املستهلك ،ويتناول مفهوم رزئة السوا االلكرتوني وأهميته
يف مساعدة املنتج والسوا ،كما ويتناول تعريف اإلدراك وعناصره .ويتطرا إىل العوامل السكانية
وأ رها على قافة سلوك املستهلك ،كما يتناول دراسة أ ر العوامل النفسية على سلوك املستهلك .
ويدرس أنواع االتصاالت يف جمال التسويق وسلوك املستهلك واستهداف املستهلكني يف بلدان
عديدة ،ويتناول املقرر دراسة أ ر اجلماعات 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 ،ثيث
يتضمن مفهوم تصميم املنظمات ،والرتكيز على اجلوانب النظرية والتطبيقية يف السلوك التنظيمي
وةيادة إملامه بأهم العوامل املؤ رة 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
املؤ رة على السلوك التنظيمي،أمنا

الشخصية واالراهات والقيم ،اإلدراك ،التعلم ،الدافعية

واحلوافز ،السلوك اجلماعي وحتاعات العمل ،القيادة واالتصال وحتسني جودة القرارات اإلدارية،
ضغو

العمل الصراع التنظيمي والتفاوض ،قافة وأخالقيات املنظمة واإلبداع التنظيمي،

االراهات احلدي ة يف جمال إدارة السلوك التنظيمي
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 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 االلكرتونية أو ما يعرف ب  INTERNET BANKINGوغريها،
وأيضا أنظمة ومناذج اخلدمات ومناقشة أساليب قياس مفهوم جودة اخلدمات وتسعريها وتروجيها
وتوةيعها وماهية التسويق الدولي للخدمات.

 6762سياسات التسعير الرقمية Digital Pricing Polices
 3ساعة معتمدة (2نظري 1عملي) املتطلب السابق  6749 :التكنولوجيا و التسويق الرقمي
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 املؤ رة يف قرارات التسعري وإجراءاته وأساليبه التقليدية والرقمية واإلسرتاتيجيات اخلاصة
به  .كما ويعاجل 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 ثوث
التسعري وخطواتها.

 6763إدارة التفاوض التسويقي وحل نزاعات التسويق اإللكترونيMarketing :
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 ورنب أخطاء التفاوض واستخدام القوة والتأ ري
والتعامل مع مفاوضات األتراف ال ال ة وفهم اختالفات النوع والتفاوض عرب ال قافات املختلفة
واحللول البديلة للنزاعات (الوساتة والتحكيم) ،األمر الذي يعزة إمكانيات املنظمة التسويقية
ودراسة األةمات التسويقية ودور التكنولوجيا يف عالج تلك األةمات.
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 6764تطبيقات إحصائية محوسبة Computerized Statistical
Applications
 3ساعة معتمدة (1نظري 2عملي) املتطلب السابق  6746 :مناهج البحث العلمي يف العلوم
االجتماعية
يهدف هذا املساا إىل حكني 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 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.

 6765نظرية المنظمة مدخل متقدم Organizational Approach
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 ،و قافة اجلودة ،وبناء وتصميم ا.ياكل التنظيمية ،والتحديات األساسية للتصميم
التنظيمي ،وةيادة فعالية املنظمة من خالل نظم املعلومات اإلدارية ،وعالقة املنظمة مع بيئتها،
والعالقات الدولية ،والصراع التنظيمي ،والتجديد ،والتغيري والتطوير التنظيمي يف القرن الواحد
والعشرين.
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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 وةيادة كفاءة االستعالم ،وقواعد البيانات املوجهة للكائنات والعالئقية ،والتخزين يف
مستودع البيانات ،والتنقيب يف البيانات ،وقواعد البيانات املوةعة ،و) ،(XMLو)،(XSL
وقواعد 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 خوارةميات تعلم اآللة ويناقش اخلصائص النظرية .ذه اخلوارةميات
وتنيفذه ا 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 املعزة والتحكم التكيفي ،وسيناقش املقرر أيضاً التطبيقات
احلدي ة للتعلم ا آللة ،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 و يهدف
اىل إعداد الطالب وتطوير مهاراتهم من أجل أن يكونوا قادرين على إجراء أثا هم اخلاصة،
وسيقوم الطالب يف هذا املقرر بإنشاء وتقييم ونقد تصميم ثث متطور منهجيعا من خالل إنشاء
دليل ثث ونشرة ث ية طتلطة األساليب توال الفصل الدراسي.

 6461تقنيات االتصال الالسلكي ( 3ساعات معتمدة)
يتناول هذا املقرر أساسيات االتصاالت الالسلكية ويقدم حملة عامة عن شبكات االتصاالت
الالسلكية احلال ية 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 جزءاً 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  OSIومنوذج TCP
/ IPيتم تعريف الطالب خبوارةميات استعادة األخطاء وحتليل خوارةميات التحكم يف األخطاء
والتحكم يف التدفق ،ويقدم أساسيات توجيه الشبكة ثيث 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 أيضعا ،مبا يف ذلك
األساليب النفسية .جمات ا.ندسة االجتماعية وهجمات تطبيقات الويب واختبار االخرتاا ومنع
فقدان البيانات وأمن احلوسبة السحابية و تطوير تطبيقات برجمية آمنة.
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 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 ) (IoTوإنرتنت
األشياء الصناعي ) (IIoTوإنرتنت الوسائط املتعددة ) (IoMMوإنرتنت املركبات )(IoV
وإنرتنت 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 ) (IIoTبناءع 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 أحته 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 املتواةية للحوسبة السحابية واألنظمة املوةعة
واسعة النطاا اليت تشكل البنية التحتية السحابية ،تشمل املوضوعات :نظرة عامة على احلوسبة
السحابية واألنظمة السحابية وامل عاجلة املتواةية يف السحابة وأنظمة التخزين املوةعة واحملاكاة
االفرتاضية واألمن يف السحابة وأنظمة التشغيل متعددة النواة ،وسيدرس الطالب أحدث احللول
للحوسبة السحابية اليت تورتها  Googleو  Amazonو  Microsoftو  Yahooو
VMWareوما إىل ذلك ،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
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تشمل املوضوعات اليت سيتم تناو.ا حتع البيانات واملعاجلة املسبقة للبيانات واحتساب البيانات
وتنقية البيانات وحتويل البيانات وتصور أو عرض البيانات وحتليل البيانات والتنبؤ واختاذ القرار
املبك 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 الرموة ويناقش تقنيات مقاومة االضمحالل
مبا يف ذلك التضمني التكيفي ،وتقنيات التنوع احلدي ة م ل (التنوع الزمك ،والتنوع املكاني،
وتنوع الرتدد) ،كما يناقش أيضعا تقنيات مقاومة التداخل بني الرموة مبا يف ذلك املواةنات
والتشكيل متعدد املوجات احلاملة ) (OFDMواالنتشار .ويناقش تقنيات ةيادة 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
مو وقة ،وتقنيات تصميم واختبار الربجميات ومناذج تقدير التكلفة وقضايا ضمان جودة
الربجميات ،وصيانة الربجميات ،وإدارة املشاريع ،والتقنيات املستجدة.

 6497حلقة دراسية (ندوة  3( )1ساعات معتمدة)
دراسة متقدمة ملوضوع يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وكتابة تقرير ث ي جوهري
وعرضه يف الفصل.
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) ساعات معتمدة3( )2  حلقة دراسية (ندوة6498
 وكتابة تقرير ث ي جوهري،دراسة متقدمة ملوضوع يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
.وعرضه يف الفصل

) ساعات معتمدة6(  الرسالة6499
جيب على الطالب يف برنامج املاجستري يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كتابة ثث أصلي
 وفقًا الهتمامات الطالب وحتت توجيهات،يف أحد جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
دف من األتروحة هو إعطاء الطالب إمكانية صبغ برنامج الدراسة اخلاص. ويكون ا،املشرف
بهم يف جمال معني وحكينهم من الكشف عن مشكلة علمية ذات صلة وحتديدها ودراستها
بشكل مستقل

Program Overview
The program aims at producing graduates that are prepared to
anticipate and tackle the technology trends of today and tomorrow
by learning to bridge the gap between business requirements and
technical solutions. Technology evolves rapidly and it is important
for individuals to stay competitive. The master in Information
Technology seeks to help students to launch themselves into realworld learning and gain hands-on skills in specialized areas of IT.
It also aims at enhancing the environment of scientific research in
information Technology in Palestine and the region by graduating
qualified candidates.
The program opens new future venues to its students by
equipping them with the necessary knowledge and skills to
contribute effectively to both local and global markets. In addition
to providing the students with the scientific knowledge in the stateof-art technologies, the program aims at developing the student
research and practical skills in modern technologies like Data
Science, Machine Learning and Deep Machine Learning, Cloud
computing, Internet of Things, Cyber Security, Networking and
modern wired and wireless communication systems.
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The program prepares students to work as researchers,
Information/data analysts, and intelligent information systems
designers and developers. This is all achieved through a
comprehensive program that combines Information technology
and Telecommunication skills to prepare the students not only for
the local market demands but also for global market ones, and
thus opening new opportunities for its students. The graduates will
be able to contribute effectively to the IT market in which
businesses compete beyond countries geographical borders.
Finally, the program aligns with the national strategy of promoting
scientific research in state-of-art technologies, and contributes to
the national economy by producing graduates that are able to
compete in the IT global market, given that a number of the major
technology companies in Palestine provide outsourcing services
to companies outside Palestine.
Why Master in Information Technology
·* Launching a program that aims at keeping up with the current
and successive developments in Information technology and
promoting scientific research in state-of-art technologies and their
applications in real life.
* The community’s need for a program to keep pace with scientific
developments similar to international universities.
* The huge and increasing local and global demands for
information technology professionals who possess knowledge in
state-of-art technologies.
* Qualifying graduates of the program to enroll in doctoral
programs.
Goals of Master in Information Technology
The goals of the Master in Information Technology program are:
* Graduate IT professionals that are able to compete globally and to
contribute to the field of Information Technology.
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* Enhance the graduates’ abilities to perform scientific research in
different areas of Information Technology, and provide them with the
analytical skills that enable them to play an active role in scientific
research and in solving real-life problems.
* Equip students with the necessary knowledge and skills and
hands-on experience in Information Technology.
* Promote scientific research in state-of-art technologies
* Produce skillful IT graduates that are able to fulfill local and global
demands.
* Open new employment venues in line with the global demands for
outsourcing and freelancing.
* Connect Academia with the public and local market to ensure
harmony between acquired graduate skills and local market
demands.
* Produce graduates who are able to provide innovative
technological solutions.
* Qualify graduates of the program to enroll in doctoral programs
*· Produce graduates who are able to perform successfully and
obtain desired outcomes in a variety of information technology
environments in public and private sectors.
·* Produce Graduates that are able to apply sound information
technology principles to maximize the effectiveness of using IT in
management and information systems.
Prospective Employment:
With the advent of freelancing, outsourcing and offshoring
(outsourcing) of IT services, there are huge demands on local and
global levels for well-educated, well-trained and skillful
professionals in IT. The master's degree program in Information
Technology strives to educate students to assume leadership
roles where the application of information technology is concerned
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with the ultimate goal of connecting people, organizations, and
communities to enhance their ability to succeed. Below is a list of
the prospective employment opportunities for the master program
graduate:
·* Computer systems analyst
·* Information systems manager
·* Network Administrator
·* Software Engineer/Developer
·* Database Administrator/Developer
·* Data Analyst/Scientist
·* Information Security Analyst/Engineer
·* Systems Administrator
·* Lecturer/Teacher
·* Researcher
The Curriculum for M.S. in Information Technology
All M.S. in Information Technology students are required to
complete successfully 36 credit hours as follows:
·* Core requirements: 18 credit hours.
·* Thesis or Seminar: 6 credit hours
·* Elective Courses: 12 credit hours.
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Core Courses: (18 credit hours)

Course
No
6460
6461
6462
6466
6402
6412

Course Name
Research Methodology for Information
Technology
Wireless Communication Technologies
Computer Communication & Networks
Internet of Things Technologies
Machine Learning
Information Systems Analysis and
Design
TOTAL

Credit Hours
3 Credit Hours
3 Credit Hours
3 Credit Hours
3 Credit Hours
3 Credit Hours
3 Credit Hours
18 Credit Hours

Thesis or Seminar: (6 credit hours)
The student can choose between the thesis track and the seminar
track, the Seminar track includes Seminar 1 and Seminar 2.
Course No
Course Name
Credit Hours
6497
Seminar1 (Seminar Track)
3 Credit Hours
6498
Seminar2 (Seminar Track)
3 Credit Hours
6499
Thesis (Thesis Track)
6 Credit Hours
Elective Courses: (12 credit hours) to be chosen from

Course No
6401
6403
6463
6465
6467
6476
6468
6469

Course Name

Credit Hours

Advanced Database
Special
Topics
in
Information
technology
Cyber Security
Network Simulation, Modeling and
Analysis
Cloud Computing
Advanced Software Engineering
Data Science
Advanced Wireless Communication
TOTAL
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3 Credit Hours
3 Credit Hours
3 Credit Hours
3 Credit Hours
3 Credit Hours
3 Credit Hours
3 Credit Hours
3 Credit Hours

Two-Year Study Plan:

First Year/First Semester
Research Methodology for IT
Computer Communication &
Networks
Machine Learning
Second Year/First Semester
Internet of Things Technologies
Elective
Thesis/Seminar1

First year/Second Semeste
Wireless Communication Technologies
Information Systems Analysis and
Design
Elective
Second Year/Second Semester
Elective
Elective
Thesis/Seminar2

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.
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Simulation of wireless systems under different
environments will be an integral part of this course.

channel

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 errorcontrol and flow control algorithms. Fundamentals of network
routing are introduced. Advanced topics are emphasized including
software-defined 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
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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 dataprocessing 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 given based on the industrial protocol
MODBUS/TCP. Applications of Industrial IoT in the Fourth
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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, Modeling & Analysis (3 Credit
Hours)
This course covers Modeling 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 analyzing
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-theart 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):
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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 techniques to increase channel capacity
and data rates including antenna arrays, multiple antenna systems
(MIMO) channel modeling, 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 Preprocessing,
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.
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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 coloring 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:
 6204مرائج البحث العلمي

 3 Research Methodologiesساعات

معتمدة  2نظري 1 +عملي)
متطلب سابق  :ال يوجد
يهدف املساا إىل إكساب الطلبة مهارة إعداد وتصميم البحوث العلمية الوصفية والتحليلية
والتجريبية يف جمال اإلدارة وخباصة إدارة املوارد البشرية ,حيث يصف املساا مفهوم البحث
العلمي وفلسفاته ومناهجه املختلفة وترا وأساليب تنميتها يف جمال العلوم االجتماعية مبا ميكّن
الطلبة من حل املشكالت اليت تواجه املنظمات العامة واخلاصة باألسلوب الكمي والنوعي .كما
يتناول املساا وبأسلوب نظري وتطبيقي معمق العناصر املختلفة للبحث العلمي بدءا من صياغة
مشكلة البحث ،وحتديد أساليب املعاينة وأدوات حتع البيانات وحتليلها وتصميم البحث وإعداد
اخلطة البح ية وكتابة تقرير البحث وتقوميه .كما يربة املساا القضايا واملشكالت املعاصرة يف
البحث العلمي يف جمال العلوم اإلدارية واالجتماعية وكيفية التعامل معها ,كما يتطرا إىل أدوات
التحلي ل 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 :

 6530اإل ارة اإلسرتاتيجية للميار البشرمة

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
اال سرتاتيجة 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
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املساا هو أن نوفر للطالب فهم االرتبا

بني إدارة املوارد البشرية واإلسرتاتيجية املؤسسية،

وأهمية إدارة املوارد البشرية يف حتسني أداء الشركات.
 6531التدكس التصميمي ملختصي امليار البشرمة Design Thinking in

 3 HRMساعات معتمدة  1نظري  2+عملي)
متطلب سابق 6204 :
يهدف هذا املقرر الرتكيز على الفوائد امل بتة للتفكري التصميمي يف جمال املوارد البشرية .و
يستهدف بالدرجة األوىل املدراء يف اإلدارة الوسطى والعليا .ويتميّز باجلمع بني :التعاتف مع
ظروف مشكلة ما ،واإلبداعِ يف توليد رؤىع 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
استخدامده الواسع يف وصف منط معيّن من التفكري التطبيقي اإلبداعي ،يتزايد تأ ريقه على قافة
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 ،وفهمد كيفيّة تعامل
املصمّمني مع املشاكل عند ملاولة حلّها ،سيعزّة قدرةَ األفراد واملؤسسات التجارية على التوصّل
ي باالبتكار إىل مستوى أعلى ،وهناك أمل يف خلق
إىل عملياتهم االبتكارية وتنشيطها ،للرق ّ
تقدّم تنافسيّ يف االقتصاد العاملي احلالي.
 6532إ ارة االستقطاب االختيار التعية Management

Recruitment

 3ساعات 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 االراهات واألساليب احلدي ة يف عملية االستقطاب واملعايري العاملية يف
التوظيف واالختيار والتعيني وذلك من واقع عمل املنظمات املتميزة اليت حققت درجة عالية من
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االستقطاب ,كما يتناول املساا القواعد اليت حتكم وحيز 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 .
 6533إ ارة التدرمب التطيمر Training & Development Management

 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 م
ي تناول كيفية مالئمة التدريب والتطوير يف السياا األوسع نطاقًا إلدارة املوارد البشرية ،وكيفية
معاجلة العناصر األساسية للتدريب مبا يف ذلك حتليل احتياجات املوظفني التدريبية والتعليمية،
وتصميم برامج تدريبية فعالة وتقدميها وإدارتها ،وحتديد بدائل التدريب والعناصر املكملة له،
وتقييم فاعلية عمليات تدريب املوظفني وتطويرهم .كما يركز املساا على األساليب احلدي ة يف
التدريب االَلكرتوني واليت تقوم على استخدام التكنولوجيا والتدريب عن بعد واألنشطة املتزامنة
وغري املتزامنة يف تنفيذ التدريب عرب اإلنرتنت.
 6534نظم معليمات امليار البشرمة Human Resources Information

 3 Systemsساعات معتمدة  2نظري  1 +عملي)
متطلب سابق  :ال يوجد
يتضمن املساا بيان مفهوم نظرية النظم ونظم معلومات املوارد البشرية وإيضال أهميتها وايضال
األنظمة الفرعية اليت تشكل نظام املوارد البشرية ،وبيان كيفية حتقيق نظم معلومات املوارد
البشرية والتكامل والتنسيق بني طتلف نشاتات أنظمة املوارد البشرية ،وكيفية مساهمتها يف
حتقيق التكامل بني إدارة املوارد البشرية واألنظمة واإلدارات املختلفة ،ويتم تزويد الطالب مبفهوم
كيفية تطبيق نظم معلومات املوارد البشرية لدعم اسرتاتيجية املؤسسة وةيادة اإلنتاجية والكفاءة
واملرونة واألداء .ويتم استخدام برجميات م ل  Microsoft Visioلتصميم العمليات وإجراءات
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العمل للموارد البشرية مع حتديد املسؤوليات وكيفية رسم ا.ياكل التنظيمية داخل املنظمة
وتزويد الطالب مبهارة عرض املعلومات والتقارير.

 6535تطبيقات تقرية يف امليار البشرمة

Computer Applications in

 3 HRMساعات معتمدة  3عملي)
متطلب سابق 6534 :
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 القراراليت تتيح أدوات للتدقيق والتحليل وعرض البيانات واعداد تقارير
دقيقة.
 6536نظام العمل العماا يف فلسطة Legal Environment of HRM in

 3 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 ،املناةعات العمالية :أسبابها وترا
عاجلها
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 6537مهارات االتصاالت اإل ارمة احلدمثة

Communication

 3 Management Skillsساعات معتمدة 2نظري  1 +عملي)
متطلب سابق  :ال يوجد
هدف هذا املقرر إىل التعريف مبفاهيم وأساسيات عملية أالتصال الفعال وعناصرها وأنواعها و
وسائلها و مهاراتها ،ومعوقات االتصال الفعال وترا معاجلتها ،و تطوير وتنمية مهارات االتصال
املطلوبة 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 لالرشفة االلكرتونية م ل ( )Microsoft Outlookو
( )Google driveوغريها.
 6538إ ارة التدا ض حل الرواعات الترظيمية & Business Negotiation

 3 Organizational Conflict Managementساعات معتمدة  3نظري)
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 والتعاون ية .وسيتناول هذا املساا أمنا

إدارة النزاعات

واملفاوضني الفاعلني وغري الفاعلني ،والتخطيط للمفاوضات ،واستخدام الوسائل املضادة
للمساومة وإدارة عملية التفاوض داخل اجملموعات وبينها ورنب أخطاء التفاوض واستخدام القوة
والتأ ري والتعامل مع مفاوضات األتراف ال ال ة وفهم اختالفات النوع والتفاوض عرب ال قافات
املختلفة واحلل البديل للنزاعات (الوساتة والتحكيم)
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6539

تطبيقات

إحصائية حميسبة

Statistical

Computerized

 3 Applicationsساعات معتمدة  1نظري  2 +عملي)
متطلب سابق 6535 6204 :
يهدف هذا املساا إىل حكني الطالب من استخدام علم اإلحصاء والتطبيقات العملية اخلاصة به
يف تشخيص الظواهر االجتماعية وكشف العالقات املتداخلة بني الظواهر ملل البحث ،وةيادة
قدرات الطالب التحليلية ،حيث يطرل املساا املفاهيم األساسية املرتبطة بعلم اإلحصاء والبيانات
ووظائفه وجماالت تطبيقه ،ك ما 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
 6540إ ارة السليك اإلنساني يف العمل

Human Behavior at work

 3 Management ofساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 6530 :
يهدف هذا املقرر بشكل رئيسي إىل تعريف الطالب مبفاهيم ونظريات السلوك االنساني يف
العمل ،ثيث يتضمن مفهوم تصميم املنظمات ،والرتكيز على اجلوانب النظرية والتطبيقية يف
السلوك االنساني يف العمل وةيادة إملامه بأهم العوامل املؤ رة 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 ،ال تطور النظري لدراسة السلوك االنساني ،العوامل املؤ رة يف السلوك االنساني يف العمل،
الشخصية واالراهات والقيم ،اإلدراك ،التعلم ،الدافعية واحلوافز ،السلوك اجلماعي وحتاعات
العمل ،القيادة واالتصال وحتسني جودة القرارات اإلدارية ،ضغو

العمل ،الصراع التنظيمي

والتفا وض ،قافة وأخالقيات املنظمة واإلبداع التنظيمي ،تطبيقات عن االراهات احلدي ة يف
جمال السلوك اإلنساني يف العمل.
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 6541العالقات العمالية أخالقيات العمل Business Ethics and Labor

 3 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 إبراة 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 األدوات 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 من أنظمة املشاركة اخلاصة باملوظفني
والتضمني مبا يف ذلك االتصاالت التناةلية واالتصاالت التصاعدية وحل املشكالت واملشاركة يف
املهام .وباإلضافة إىل ذلك ،ستوفر هذه املادة للطالب حتليل للقوانني واللوائح التنظيمية اليت تؤ ر
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

 6542نظرمة املرظمة

 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 وتقنيات
البقاء ،و قافة اجلودة ،وبناء وتصميم ا.ياكل التنظيمية ،والتحديات األساسية للتصميم
التنظيمي ،وةيادة فعالية املنظمة من خالل نظم املعلومات اإلدارية ،وعالقة املنظمة مع بيئتها،
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والعالقات الدولية ،والصراع التنظيمي ،والتجديد ،والتغيري والتطوير التنظيمي يف القرن الواحد
والعشرين.

 6543إ ارة امليار البشرمة الد لية  3 International HRMساعات معتمدة 3
نظري)
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 االراهات 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 وأ رها على وظائف املوارد البشرية كاالختيار واالستقطاب
والتدريب والتعويض وتقييم األداء ،ثيث يستطيع الطالب التمييز بني وظائف إدارة املوارد البشرية
على املستوى احمللي واملستوى العاملي يف ظل انتشار الشركات العابرة للحدود واملتعددة
اجلنسيات.
 6544إ ارة اجلي ة الشاملة للميار البشرمة TQM for Human Resources

 3ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  :ال يوجد
يتضمن املساا وصفا للجودة الشاملة ومفاهيمها ونظرياتها وتطبيقاتها على املوارد البشرية يف
املنظمة ،ثيث 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.
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 6545إ ارة التغيس

التطيمر

and

Change

Organizational

 3 Developmentساعات 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.

 6546قضاما معاصرة يف إ ارة امليار البشرمة

Contemporary Issues in

 3 HRMساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  :ال يوجد
يتضمن املساا آخر املستجدات والنظريات يف إدارة املوارد البشرية ،ثيث 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 إبراة اجلوانب التطبيقية .ذه املستجدات.

 6559رسالة  )1رسالة  )2إجباري) )3 )6558 Thesis (1) Thesis (2
ساعات معتمدة  3عملي)/لكل مرها
متطلب سابق 6558/6204 :
يهدف هذا املساا إىل حكني الطالب من توظيف مناهج البحث العلمي يف تناول املشكالت
ا لبح ية املستجدة يف حقل إدارة املوارد البشرية ,حيث يقوم الطالب بإعداد مقرتل ث ي لتقدميه
للجنة ،الربنامج للمصادقة عليه ،وحيصل على تغذية راجعة من اللجنة ويقوم الطالب حتت إشراف
احد األساتذة املتخصصني بإجراء رسالة ماجستري ملشكلة معينة ومعمقة يف جمال إدارة املوارد
البشرية  ،ويتم مناقشتها بصورة علنية بعد االنتهاء من إعدادها
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صف مقررات برنامج املاجستس يف اخلدمة االجتماعية
المقررات االجبارية
 6620اإلحصاء االجتماعي  )3ساعات 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 حتيع مناحي احلياة ،كما يعرف
الطالب بالطرا املتبعة يف البحوث العلمية وأ ر اإلحصاء يف هذه البحوث وعالقتها بالبحث العلمي،
ويتوقع من الطالب حتديد الفرا بني اإلحصاء الوصفي الذي يستعمل يف حتع البيانات وتنظيمها
وعرضها وحساب بعض املقاييس البسيطة منها .وبني اإلحصاء االستنتاجي(االستداللي) الذي يعتمد
الطرا اإلحصائية املتقدمة ،ومساعدة الطالب يف التعرف على العالقة بني الظواهر احلياتية
املختلفة ،وتوضيح العالقة بني املتغريات الكمية.

 6621مرائج البحث يف اخلدمة االجتماعية

 )3ساعات معتمدة

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

 6622مهارات متقدمة يف اخلدمة االجتماعية  )3ساعات معتمدة
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بأهم املهارات األساسية الالةمة 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 ملمعا باملهارات األساسية التالية :مهارة
اإلنصات واالستماع الواعي وا.ادف .مها رة استخراج املعلومات وحتع احلقائق ذات الصلة باملشكلة
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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 الشخص ية ومناهج التشخيص .مهارة التحدث يف املوضوعات العاتفية وتوفري
الدعم واملعونة النفسية والتعاتف .مهارة إشراك العمالء يف اجلهود العالجية وكسب قتهم .مهارة
ابتكار احللول ملواجهة حاجات العمالء وحل مشكالتهم .مهارة التحدث والكتابة بوضول ،والقدرة
على تعليم اآلخرين واالستفادة منهم .مهارة إدارة املقابلة

 6623نظرمات املمارسة يف اخلدمة االجتماعية  3ساعات معتمدة
ةيهدف 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 ا لرتكيز على عدة جوانب أهمها ،اخللفية التارطية .ذه
النظرية ،ويتوقع من الطالب أن يكون قادراً على إبرة مفاهيم النظرية وإتارها الفكري ،وعالقتها
بالنظريات األخرى ،واألهداف واملبادئ العالجية اليت تقوم عليها كل نظرية ،واملناهج والطرا
املتبعة لتحقيقها .باإلضافة إ ىل حث الطلبة على تبك فكرة العالج الشمولي من جهة ،والتوجيه
االنتقائي من جهة أخرى مبا يتماشى مع حاجات ومشاكل كل منتفع.

 6624التخطيط االجتماعي 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 واالراهات 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 واالقتصادية يف اجملتمع ،ويتوقع من الطالب أن
يكون قادراً على حتديد مراحل التخطيط الشامل وأبعاده ،مناذجه ،وتقوميه وتطبيقاته والعالقة بني
مستوياته سواء كان ذلك مللياً أو إقليمياً أو ةولياً ،مع تطب يق ما سبق على حالة دراسية يف
اجملتمع ،باإلضافة إىل إكساب الطلبة املعارف العلمية عن عمليات التخطيط االجتماعي ومناذجه.
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وتزويدالطلبة باملهارات املهنية يف العملية التخطيطية ،وتطبيقات عمليات التخطيط .ووصف وحتليل
نقدي جملاالت رئيسية يف برامج خدمات الرعاية االجتماعية من منظورات طتلفة.

 6625اخلدمة االجتماعية الد لية  )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 م احلاجة إىل
املنظور الدولي للخدمة االجتماعية ،ويتوقع من خريج هذه التخصص أن يكون قادراً على حتديد
أهم القضايا واملشكالت اليت تهتم بها اخلدمة االجتماعية الدولية ،إضافة إىل القيم واألخالقيات
واملبادئ األساسية اليت تعتمد عليها اخلدمة االجتماعية الدولية ،مروراً بحليات االخنرا يف ممارسة
اخلدمة االجتماعية الدولية ،إضافة إىل جماالت العمل يف اخلدمة االجتماعية الدولية ،وانتهاءع
.باخلدمة االجتماعية الدولية بني املمارسة احمللية والعاملية

 6647تدرمب ميداني  )3ساعات معتمدة
يهدف التدريب امليداني ( )1يف اخلدمة االجتماعية إىل إعداد تلبة اخلدمة االجتماعية ميدانياً،
وإكسابهم اخلربات واملهارات من واقع املمارسة امليدانية يف اجملاالت املختلفة يف ضوء املمارسة
العامة ،إضافة إىل حتقيق االستفادة الفعلية من املعلومات النظرية اليت درسها الطلبة يف ختصصهم
وذلك بتطبيقها يف اجمل ال امليداني كجزء من إعداد الطلبة للعمل يف هذا اجملال بعد التخرج .وتتضمن
خطة التدريب األنشطة اليت جيب أن ميارسها الطلبة على اكتساب املعارف واخلربات واملهارات
الالةمة لتكوين الشخصية املهنية لطلبة اخلدمة االجتماعية وفقاً جملاالت املمارسة املهنية املتعددة.

 6648الرسالة  )3ساعات معتمدة
يهدف هذا املقرر اىل تزويد الطلبة باملهارات الضرورية لكتابة أثا هم العلمية وتوظيفهم ألساسيات
البحث العلمي خاصة اجلانب العملي منه ،ويشمل هذا املقرر على أساسيات كتابة الرسالة العلمية
منذ حلظة اختيار موضوع الدراسة ،مروراً بوضع اخلطة البح ية ،وصوال جلمع املادة العلمية وربطها
وحتليلها ،وصوالً إىل تفسري النتائج وتو يق 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 ا لبحث العلمي بشكل عملي ودقيق حتت اشراف احد االساتذة
املتخصصني يف اخلدمة االجتماعية ،ومن م يتم عرض الرسالة بصيغتها النهائية على عمادة
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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 حارس 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 ال ة (خدمة الفرد
واألسرة،خدمة اجلماعة،وتنظيم اجملتمع) أ ناء قيام األخصائي االجتماعي بتحقيق أدواره يف كل
ميدان من ميادين املمارسة.

 6627العرف األسري قضاما تدخالت  )3ساعات معتمدة
يهدف هذا املقرر اىل ةيادة معرفة الطلبة بأبرة مظاهر وأشكال العنف األسري السائدة داخل
اجملتمعات ،من خالل الرتكيز على املنظور النظري املتنوع املتكامل .ذه التحديات ،من حيث
األسباب والتأ ريات والتدخالت املهنية الالةمة .ويتم الرتكيز على املمارسة املعمقة للطلبة حلل هذه
املشكالت ثيث يكتسب مهارات التدخل املهك 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 .
 6628الترمية االنسانية الدقر  )3ساعات معتمدة
يهدف هذا املقرر اىل مساعدة الطلبة يف التعرف على عمليات التنمية وتأ رياتها 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،
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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 الكيارث  )3ساعات معتمدة
يهدف هذا املقرر يف مساعدة الطلبة يف التعرف على معنى األةمة يف اخلدمة االجتماعية ،والفروا
العلمية بني االصطالحات املختلفة ذات الصلة مبصطلح األةمة م ل :الطارئة ،واحلدث الطارئ،
واملعضلة ،واملشكلة .فضالً عن أنواع األةمات املختلفة يف اخلدمة االجتماعية وترا عالجها .كما
ويتناول هذا املقرر توضيح األتر النظرية املستخدمة يف اخلدمة االجتماعية؛ كمدخل األةمة،
وكذلك مراحل منو اإلنسان واألةمات املصاحبة لكل مرحلة ،وترا تشخيصها ،وأساليب عالجها،
هذا باإلضافة إىل التعرف على أةمة الطفل الفلسطيك بصفة خاصة ،وكيفية مساعدته على
مواجهتها ،والتغلب عليها.

 6630اإلعاقة التأئيل  )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 اآل ار املختلفة لإلعاقة على الفرد وأسرته واجملتمع ،وكيفية
تقويم وتشخيص تلك اال ار .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.
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
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االجتماعية .كما ويتناول هذا املقرر مفاهيم اخلدمة االجتماعية األساسية يف ضوء أهدافها
ومبادئها ،مع مناقشة املراحل التارطية لتطورها كمهنة حارس 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 األفرا العائالت  )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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صف مقررات برنامج املاجستس يف ا ارة املؤسسات االعالمية:
 6500مدخل اىل اال ارة االعالمية Introduction to Management

 3ساعات معتمدة
يت نككاول امل سككاا مف هككوم اإلدارة ،أهميت هككا ،جماالت هككا ،تككاري ن شككأتها ،ال فككرا بككني اإلدارة العا مككة ،وإدارة
األع مككال" اخلا صككة" ،وعالقت هككا مككع الع لككوم األ خككرى ،ك مككا ويت حككدث امل قككرر عككن النظر يككات الرئي سككية يف
اإلدارة" النظر يككات التقليد يككة و النظر يككات احلدي ككة" ،وي شككرل أ هككم و ظككائف اإلدارة مككن خت طككيط إداري
وأنوا عككه ومكونا تككه باإل ضككافة إىل عمل يككة التن ظككيم اإلداري مككن ح يككث املف هككوم واأل هككداف وعنا صككره
وأسا سككيات الق يككادة اإلدار يككة ونظريات هككا وأ منككا الق يككادة وأنواع هككا ،باإل ضككافة إىل أسا سككيات ا ختككاذ
القرارات اإلدارية ،وأساسيات االتصاالت اإلدارية ،ومفهوم الرقابة وأنواعها.
 6501م راائج حبايث االت صااا اإل عاالم Communication

Research

 3 Methodsساعات معتمدة
يت عككرف الطا لككب يف هككذا امل سككاا ع لككى م نككاهج الب حككث يف الع لككوم االجتماع يككة واإلن سككانية ب شكككل عككام
ومناهج البحث يف علوم االت صككال واإل عككالم ب شكككل خككاص ،اذ ي هككدف امل سككاا إىل ب نككاء م هككارات الب حككث
العل مككي مبخت لككف مراح لككه ،مبككا طككدم الطا لككب يف ا رككاهني :األول إ حككام ر سككالته يف نها يككة الرب نككامج،
وتوظيف مهارات البحث العلمي يف عمله يف إدارة املؤسسة اإلعالمية وأقسامها.
 6502االتصاا الرأي العام Communication and Public Opinion

 3ساعات معتمدة
ي قككدم امل سككاا للطا لككب تعري فككا شككامال ملخت لككف أسا سككيات وم هككارات االت صككال اال سككرتاتيجي ومف هككوم ا لككرأي
العام ،مبا يشمل تطبيق خطط االت صككال اال سككرتاتيجي وت شكككيل ا لككرأي ال عككام ا لككيت ت شككتمل ع لككى إ عككداد
الرسالة وبناءها وتعديلها وحتديد اجلمهور وأصحاب العالقة املتلقي .ككا وتب نككى أف ضككل و سككائل التوا صككل
مع حتهور املؤسسة.

 6503االتصاا املؤسسي الداخلي  3ساعات معتمدة
يت نككاول هككذا امل سككاا مف هككوم االت صككال ا لككداخلي وأ سككس ت شكككيل وتنف يككذ ا سككرتاتيجياته املختل فككة،
وتطوير عالقات التواصل الفعال مع طتلف أقسام املؤس سككة وال عككاملني في هككا ،مبككا ي سككهل عمل يككة حتف يككز
اخنرا تاقم العمل يف تنف يككذ اال سككرتاتيجية االت صككالية العا مككة .ي نككاقش امل سككاا أي ضككا االت صككال ا لككداخلي
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وتأ ريا تككه ع لككى االت صككال اال سككرتاتيجي للمؤس سككة ،مككع االسرت شككاد بن مككاذج طتل فككة مككن ق صككص جنككال يف
هذا اجملال ملليا وعامليا.

 6504إ ارة العالقات العامة العالمة التجارمة  3ساعات معتمدة
يقدم املساا نظرة عامة للم فككاهيم الرئي سككية ا لككيت تن طككوي علي هككا العال قككات العا مككة مككن نظر يككات و منككاذج،
وعال قككة هككذا املف هككوم بككاإلعالم ،والت طككور ا لككذي تككرأ ع لككى ع مككل العال قككات العا مككة يف الع صككر الرق مككي،
وا لككدور احلا سككم ا لككذي تلع بككه العال قككات العا مككة يف ب نككاء ال صككورة الذهن يككة للمؤس سككة ،ودور محالت هككا يف
تطوير وإدارة مسعة العالمة التجارية للمؤسسة.

 6505االت صاااالت الت ساايمقية املتكام لااة

Marketing

Integrated

) 3 Communication (IMCساعات معتمدة
ي قككدم هككذا امل سككاا عر ضككا لأل سككاليب احلدي ككة يف االت صككاالت الت سككويقية وك يككف مي كككن التن سككيق
بين هككا و بككني اإل سككرتاتيجية الفعا لككة للت سككويق ب صككورة تكامل يككة ،وت شككمل هككذه ا ملككداخل اإل عككالن والب يككع
الشخ صككي و تككرا ترويج/تن شككيط املبي عككات والدعا يككة والن شككر والت سككويق عككرب اإلنرت نككت والت سككويق املبا شككر
و غككري ذ لككك مككن تككرا االت صككاالت الت سككويقية احلدي ككة .كككذلك يت ضككمن هككذا امل قككرر العوا مككل ا ملككؤ رة يف
االتصاالت التسويقية ،واألساليب املختلفة للرتويج واإلعالن التجاري التقليدي والرقمي.

 6506ا ارة مالية  3 Financial Managementساعات معتمدة
يهدف امل قككرر إىل تعر يككف الطا لككب بككالتطو ر ال تككارطي لككإلدارة املال يككة ،وت طككور وظي فككة اإلدارة املال يككة وت نككوع
مهامها عرب املراحل التارطية اليت مرت بها منشحت األعمال ،ك مككا يككتم الت عككرف ع لككى بي ئككة ومكو نككات
احلقل ا ملككالي ،والوظي فككة املال يككة وخصائ صككها ،وواجبات هككا و صككالحياتها ،كككذلك الت عككرف ع لككى امل فككاهيم
األسا سككية يف اإلدا رة املال يككة م ككل التخ طككيط ا ملككالي ودرا سككة وق يككاس العا ئككد وامل خككاترة وتب يككان العال قككة
بينه مككا ،وكيف يككة االخت يككار مككن بككني بككدائل اال سككت مار املختل فككة ،و كككذلك مف هككوم القي مككة الزمن يككة للن قككود
وفهم أهمية اإلدارة والوظيفة املالية ودورها يف تعظيم القيمة السوقية للمنشأة.

 6507إ ارة املشارمع  3 Project Managementساعات معتمدة
يوضح هذا املساا املقصود باملشروعات وأهميتها يف االقت صككاد ودورة ح يككاة امل شككروع وامل بككادئ األسا سككية
لتخطيط وتنظيم املشروع واستخدام املخططات الشبكية يف اإل عككداد والرقا بككة ع لككى امل شككروع ،وإ عككداد
درا سككة ا جلككدوى االقت صككادية للم شككروع با سككتخدام م عككايري مال يككة ،و كككذلك إ عككداد مواة نككة امل شككروع
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وا.ي كككل ال عككام ا لككذي تت ضككمنه مواة نككة امل شككروع والت عككرف ع لككى أ سككس الرقا بككة ع لككى امل شككاريع ،وكيف يككة
إدارة املشاريع الضخمة والعوامل اليت تؤ ر يف جناحها وفشلها.

 6508القيا ة يف املؤسسات :مناذ

تطبيقات Leadership in Organizations:

 3 Modules and Applicationsساعات معتمدة
ي سعى املساا إىل تطوير مهارات الطالب العملية يف القيادة الناجعة من خالل الت عككرف ع لككى أ سككس
ومهارات القيادة الناجحة ،ومناقشة النظريات والنماذج احلدي ككة يف ق يككادة املؤس سككة ،و كككذلك الت عككرف
ع لككى ق صككص الن جككال وا لككدروس امل سككتفادة يف مواج هككة الت حككديات التنظيم يككة ا لككيت توا جككه املؤس سككات
مبختلف أشكا.ا من شركات ومؤسسات أهلية وحكومية ،وأجنع ال سككبل لتوظ يككف اإلدارة الناج حككة
يف التغلب عليها.

 6509االبت كااار اإلعال مااي ر مااا ة األع ماااا

Innovation

Media

 3 andEntrepreneurshipساعات معتمدة
يت طككرا امل سككاا ب شكككل أسا سككي إىل مف هككوم الرياد يككة مككن من ظككور إعال مككي ،ث يككث ي سككتعرض مل تككوى
املساا أسس جنال املشاريع الرياد يككة يف ح قككل اإلن تككاج اإلعال مككي مبخت لككف أ شكككاله مككن مر ئككي وم سككموع
ومكتوب وغريها من أشكال اإل بككداع اإلعال مككي ،اذ ي نككاقش ح قككل اإلن تككاج ا حلككديث للو سككائط املت عككددة
وكيفية إنشاء وبناء املنتجات والشركات اليت تتك يككف مككع ت غككيري تف ضككيالت و سككلوك اجلم هككور .ك مككا
يتناول امل سككاا أسا سككيات ابت كككار منككاذج الع مككل الر يككادي مككن ح يككث الرتك يككز ع لككى أف ضككل ال سككبل لتول يككد
اإليرادات واستخدم احملتوى ووسائل التوا صككل االجت مككاعي للع ككور ع لككى الع مككالء وحتف يككز ا خنككراتهم مككع
ملتوى املؤسسة عرب املنصات التفاعلية على اإلنرتنت.

 6510أخالقيات تشرمعات اإلعالم  3 Ethics and Laws ofساعات معمدة
يناقش املساا النظريات األخالق يككة الرئي سككية يف بي ئككة الع مككل اإلعال مككي وقوانين هككا الناظ مككة ،ويت طككرا إىل
مككدونات ال سككلوك ال عككاملني يف و سككائل اإل عككالم ،ك مككا ي نككاقش املع ضككالت األخالق يككة ا لككيت تن طككوي ع لككى
ا سككتخدام وتوظ يككف و سككائل اإل عككالم الرقم يككة ،مككع الت عككرف ع لككى املمار سككات األخالق يككة ال سككائدة يف
املؤسسات اإلعالمية.
 6511اقت صااا مات سااائل اإل عااالم Economics

 3 Mediaساااعات معت ماادة

يناقش امل سككاا أ بككرة العوا مككل االقت صككادية ا لككيت تو جككه وتقي يككد خ يككارات صككناع ال قككرار يف و سككائل
اإلعالم .ويتناول املساا أيضا ،املفاهيم والقضايا االقتصادية الرئيسية ا لككيت تككؤ ر ع لككى و سككائل اإل عككالم
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ال سككيما ت لككك املتعل قككة بال شككركات واأل سككواا اإلعالم يككة ملل يككا وعامل يككا ،اذ يت طككرا مل تككوى امل سككاا إىل
ال سككمات االقت صككادية املم يككزة لو سككائل اإل عككالم ،و كككذلك ارت بككا النظر يككات االقت صككادية الرئي سككية
باراهات االبتكار يف الصناعات اإلعالمية

 6515صراعة احملتيى الرقمي  3 Digital Media Productionساعات معتمدة
ي هككدف هككذا امل قككرر ذو الطبي عككة العمل يككة اىل ت طككوير م هككارات الطل بككة يف ب نككاء وإدارة مل تككوى املوا قككع
االلكرتونية ومنصات التواصل االجتماعي ،واعداد اسرتاتيجيات صككناعة احمل تككوى الرق مككي وت سككويقه،
وتطوير مهارات سرد القصص الرقمية.

 6528الرسالة  3 )1 Thesisساعات معتمدة
مع نهاية الربنامج ،يقدم كل تالب رسالته ا لككيت يتو جككب أن ت نككاقش إ حككدى م فككاهيم وتطبي قككات عنا صككر
اإلدارة اإلعالم يككة .ومي كككن للطا لككب أن ي سككجل يف م سككاا الر سككالة ب عككد أن ين هككي  12سككاعة معت مككدة
بن جككال ،شككريطة أن جي تككاة امل سككاقات اال سككتدراكية ،وم نككاهج الب حككث اإلعال مككي و مككدخل إىل اإلدارة
اإلعالمية.
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تيصيف مقررات برنامج ماجستس اللغة العربية آ ابها:
 6015م راائج الب حاث الل غايي األ بااي حتق ياق الر صايص 3 :سااعات معت ماادة 3
نظري)
يتناول الب حككث الل غككوي ،مككن ح يككث املف هككوم والن شككأة والعنا صككر ،وامل نككاهج :الو صككفية والبنيو يككة والتارط يككة
واملقار نككة والتقابل يككة املتب عككة يف إ عككداد الب حككوث اللغو يككة واألدب يككة ع نككد ا حملككد ني عر بككا ومست شككرقني .وتت بككع
عناصر البحث العلمي من حيث األهداف واألهمية وسبب اختيار املوضوع ،و مكنهج حتق يككق الن صككوص،
وي شككارك الطل بككة بإ عككداد ثككوث و فككق أ حككد هككذه امل نككاهج وحتق يككق الن صككوص املخطو تككة مككن ح يككث ترا ئككق
و صككلوها ،وقوا عككد التحق يككق ،وا لككورا والورا قككون و صككفات احمل قككق (ختص صككه ،قاف تككه) ،والك تككاب
احملقق.

 6016نظرمة الرحي العربي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
جيري احلديث عن املدارس النحويّة ،وأعالمها واألسس اليت قامت عليها ،و مككواتن ا خلككالف بين هككا يف
ق ضككايا عككدة أ شككغلت الن حككاة ال عككرب إىل يوم نككا؛ وم صككادر االحت جككاج الل غككوي .وي شككارك الطل بككة يف ت قككديم
ثوث معمقة ت ري املوضوع.

 6019راسات يف علم اللغة احلدمث 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
تت نككاول ا ملككدارس الل سككانية احلدي ككة وأعالم هككا ،وت نككوع مناهج هككا يف التحل يككل الل غككوي ،لتب يككان ق ضككايا ع لككم
الل غككة املعا صككر املرتب طككة مب سككتويات الل غككة :ال صككوتية وال صككرفية والنحو يككة واملعجم يككة مككن خككالل مناه جككه
ومدار سككه ،وخبا صككة البنيو يككة والوظيف يككة والو صككفية واملقار نككة والتارط يككة والتوليد يككة التحويل يككة والو قككوف
عند قوانني التحويل وتطبيقاتها على النص العربي.

 6020البال ة العربية األسليبية احلدمثة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
الن ظككر يف امل صككطلحات البالغ يككة ومو ضككوعاتها و فككق األ سككلوبية احلدي ككة و مككا ين طككوي علي هككا مككن موا ضككيع
ترتبط باملعاني والبيان والبديع واالنز يككال البال غككي مككع منككاذج تطبيق يككة ع لككى ا لككنص العر بككي تك شككف عككن
العالئق القائمة بني البالغة العربية ومكونات األسلوبية القائمة على سلطة القارئ والنص.
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 6021م رااائج الر قااد األ بااي ا حلاادمث بااة الرظر مااة التطب يااق 3 :ساااعات معت ماادة 3
نظري)
يدرس مناهج النقد األدبي احلديث ،من حيث موضوعاته وأعال مككه واراها تككه ،والبنيو يككة وال سككيميائية
والتفكيك يككة وعالقت هككا بككالنص األد بككي ور بككط هككذه امل نككاهج واالرا هككات وامل صككطلحات بنظر يككة األدب،
وإعطاء مناذج تطبيقية حول هذه املناهج وربطها باألدب العربي.

 6022ظيائر الصرف الصيتي عرد العرب 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا جهود عل مككاء العرب يككة يف جمككال ال صككرف ال صككوتي وحتوال تككه و فككق البن يككة اللغو يككة ،وأ ككر
املقطع الصوتي يف التغيريات اليت تصيبها ،وهي جهود وةعت على مككدارس و فككق ارا هككاتهم الفكر يككة؛
فجاءت متنوعة موةعة على مستويات اللغة العربية :ال صككوتية وال صككرفية والنحو يككة والدالل يككة والبالغ يككة (
البيانية ) وعلم التجويد.

 6023فقه اللغة املقارن يف ضيء اللغات السامية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتتبع تطور فقه الل غككة امل قككارن وم نككاهج الدرا سككة ف يككه مككع تت بككع م صككطلحاته املرتب طككة بالل غككات ال سككامية مككن
حيث تصنيفها مع إجراء مقارنات صوتية وصوتية صرفية وحنوية والقياس عليها يف اللغة العربية.

 6024ترمجة الرص 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
تر حتككة اإلعال نككات والر سككائل وامللخ صككات والك تككب .وتقت ضككي تر حتككة امل ضككمون (الر سككالة ،يف ا صككطالل
ع لككوم التوا صككل) وت غككيري األ سككلوب ملالئ مككة اال سككتعمال يف الل غككة املرت جككم ب هككا (الل غككة ا .ككدف) .و تككدخل يف
الرتحتة باملعنى (الرتحتة احلرة) .مع مناذج تطبيقية من اللغة اإلجنليزية.

 6025ميضيع خاص يف الرحي العربي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
جيككري ا حلككديث عككن مو ضككوع خا صككة يف الن حككو العر بككي كالرخ صككة واملوقع يككة واإل عككراب ،واال سككتقراء
النحوي ،والنحو املتغري وال ا بككت ،وال شككاهد الن حككوي واأل صككل وال فككرع يف ضككوء ع لككم الل غككة ا حلككديث و غككري
ذلك من موضوعات ت ري املساا.
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 6026علم الداللة بة الرظرمة التطبيق 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول مفهوم علم الداللة وعالقته بفروع علم اللغة األخرى :االجت مككاعي والنف سككي والسيا سككي وغري هككا،
وم نككاهج درا سككة املع نككى كالنظر يككات :ال سككياقية واإل شككارية وال سككلوكية والبنيو يككة  ،واحل قككول الدالل يككة،
ودرا سككة ظككواهر دالل يككة كككالرتادف واال شككتقاا والت ضككاد وا لككدال وا ملككدلول وتطبيق هككا :صككوتيا و صككرفيا
وحنويا ومعجميا على نصوص من اللغة العربية وعالقة ذلك بالسياا.

 6027األ ب الدلسطيين احلدمث 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا امل سككاا أ حككد املو ضككوعات املتعل قككة بككاألدب الفل سككطيك ا حلككديث ون شككأته وت طككوره ،يف مرا حككل
متعاقبة .قبل النك بككة و مككا بككني النك بككة والنك سككة و مككا ب عككدهما ،وتوة يككع مو ضككوعات األدب الفل سككطيك
وأدبا ئككه يف م نككاتق جغراف يككة طتل فككة وذ كككر أ هككم خ صككائص كككل مرح لككة ،وإ بككراة أ هككم الق ضككايا ا لككيت
تناو.ا بشعره ون ره ،كاملرأة واألرض والالجا والشهيد واملنفى واألسري وصورة اآل خككر .والو قككوف ع نككد
الظواهر األسلوبية ،كالتناص والصورة الفنية والبنية اإليقاعية ،وبن يككة اخل طككاب القص صككي ،وي شككارك
الطلبة يف تقديم ثوث تتعلق بأهم أدبائه شعرا ون را.

 6028راسات يف األ ب املقارن 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
تناول األدب ومفهومه والفرا بينه وبني األدب العام وأعال مككه ومدار سككه ،ودرا سككة مو ضككوعاته كال تككأ ري
والتأ ر والتواةي ،وامل اقفة ،والتبعية والتقليد ،والرتحتة ،واالستشراا ،وعرض منككاذج تطبيق يككة تظ هككر
العالقات والتأ ريات املتبادلة بني األدب العربي وغريه من اآلداب األخرى.

 6029مرائج التدسس اللغيي يف القرآن الكرمم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول املساا م نككاهج التف سككري الل غككوي يف ال قككرآن ال كككريم مككن ح يككث مع نككاه ،ومكان تكه ،ون شككأته
وم صككادره والتعر يككف بككأهم كت بككه م ككل :ك تككاب م عككاني ال قككرآن لل فككراء ،وغر يككب ال قككرآن ال بككن قتي بككه
وغريه مككا ،واأل سككس والقوا عككد ا لككيت قككام علي هككا التف سككري الل غككوي وأ ككر ذ لككك يف ا خككتالف املف سككرين ،مككن
ح يككث ت نككاول ال شككواهد ال شككعرية واأل سككاليب اللغو يككة ،وب يككان احلا جككة إلي هككا يف التف سككري .و صككور التف سككري
الل غككوي ا لككيت اعت مككدتها ك تككب امل عككاجم اللغو يككة ،وأ هك م ك تككب إ عككراب ال قككرآن و مككا بين هككا مككن فككروا،
والشبهات اليت أ ريت حول سالمة النص القرآني لغويا لدى املفسرين.
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 6030القدس يف األ ب العربي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
تت بككع األدب العر بككي ا خلككاص مبدي نككة ال قككدس م نككذ ع صككر ا حلككروب ال صككليبية ح تككى الع صككر ا حلككديث ،مككع
الرتكيز على نكبة فلسطني يف  ،1948والنكسة يف العام  ،1967وما بعدهما ،من خالل تقديم
مناذج شعرية ون رية وحتليلها مم لة للعصور ،وما رافق ذلك مككن أب عككاد ح ضككارية ،مككع إل قككاء ال ضككوء ع لككى
أعمال شخصيات أدبية بارةة أسهمت يف إبراة مكانة القدس الدينية واحلضارية عرب العصور.

 6047الرسالة  6 :ساعات معتمدة  6نظري)
يقوم الطالب باعداد رسالة املاج سككتري يف إ حككدى املو ضككوعات املرتب طككة بالتخ صككص ،حتككت ا شككراف أ حككد
االساتذة املتخصصني ،وتتم مناقشتها بعد االنتهاء من إعدادها بصورة علنية.

 6050قضاما من األ ب العربي القدمم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتتبع تتبع ق ضككايا األدب ال قككديم م نككذ الع صككر ا جلككاهلي مككرورا بككاألموي ونها يككة بالع صككر العبا سككي ال ككاني،
كقضية عمود الشعر العربي والوقوف ع لككى األ تككالل يف الع صككر ا جلككاهلي ،وب نككاء الق صككيدة العرب يككة يف
الشعر األموي .وشعراء النقائض والسرقات الشعرية والتجديد يف الشعر العربي.

 6051قضاما يف األ ب العربي احلدمث 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يعكس نشأة األدب احلديث م نككذ ع صككر النه ضككة وارتبا تككه مبككدارس ا لككديوان وأبو لككو وامله جككر ،ومف هككوم
املعاصرة واألصالة والعالقة بينهما وفق مناذج طتارة لنصوص شعرية ون رية ،تعكس ال قككيم اجلمال يككة
واألدب يككة للحدا ككة مككن خككالل أدوات التحل يككل .وي شككارك الطل بككة بت قككديم ثككوث تت نككاول منككاذج أدب يككة تط بككق
علي هككا ق ضككايا ال تككأ ري وال تككأ ر واأل صككالة وغري هككا مككن الق ضككايا ا لككيت أ سككهمت يف ت طككور األدب العر بككي
احلديث.
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تيصيف مقررات برنامج ماجستس اإلرشا الردسي الرتبيي:
 6150نظرمات اإلرشا تطبيقاتها 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا امل سككاا مف هككوم النظر يككة ودور النظر يككة يف العمل يككة اإلر شككادية ،وتت ضككمن عر ضكاً للنظر يككات
التحليل يككة ،والوجود يككة ،واإلن سككانية ،وال سككلوكية ،واملعرف يككة ،واملعرف يكة-ال سككلوكية ،واجل شككطالت،
والواقعية ،والتطبيقات واإلسرتاتيجيات اإلرشادية املنب قة عن كل منها.

 6151اإلرشا اجلمعي 3 :ساعات معتمدة  2نظري  1 ،عملي)
يت نككاول هككذا امل سككاا كيف يككة ت كككوين اجلما عككة اإلر شككادية وتنظيم هككا واملرا حككل ا لككيت حككر ب هككا ،وك يككف
يتعامل املرشد مع كل مرحلة واألسس اليت ي قككوم علي هككا اإلر شككاد اجل مككاعي ،والقوا عككد العا مككة الخت يككار
املسرت شككدين يف اإلر شككاد اجل مككاعي ودينام يككات اجلما عككة ،و منككاذج وا سككرتاتيجيات اإلر شككاد اجل مككاعي
املنب قككة عككن األ سككس النظر يككة املعرو فككة ،كالتحليل يككة ،وال سككلوكية ،واملعرف يككة ،واإلن سكانية،
واجلشطالتية ،وأساليب إدارة اجللسة اجلماعية ،والتعامل مع بعض مشكالت اجملمو عككة ،وأ شكككال
طتلفة من املسرتشدين ميكن أن يواجههم املرشد دا خككل اجملمو عككة .ويت ضككمن اجلا نككب العم لككي يف هككذا
املساا مساعدة الطلبة على بناء الربامج اإلرشادية اجلمعية ،اليت ت سككتهدف الف ئككات اإلر شككادية املختل فككة
وتطويرها.

 6152قضاما معاصرة يف اإلرشا  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف امل قككرر إىل الت عككرف إىل أ هككم الق ضككايا وامل شكككالت املعا صككرة ذات العال قككة مب يككدان ع لككم ا لككنفس
واإلرشاد النفسي والرتبوي مع الرتكيز على االراه االنت قككائي يف ال تككدخل اإلر شككادي .ك مككا ي هككدف إىل
اإلملام بكافة اجلوانب والتوجهات الفل سككفية واملنطل قككات الفكر يككة امل صككاحبة ل كككل ق ضككية أو م شكككلة
ل غككرض ت كككوين ت صككور وا ضككح ملخت لككف جوانب هككا .ك مككا ي هككدف امل قككرر أي ضككا إىل ت نككاول ت لككك الق ضككايا
وامل شك كالت بالتحل يككل والن قككد ومناق شككة أ هككم اإل سككرتاتيجيات واحل لككول واملقرت حككات املالئ مككة للمجت مككع
احمللي.

 6153إرشا ذ ي احلاجات اخلاصة أسرئم  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا تأ ري اإلعاقة على األتفال ونظام األ سككرة والوا لككدين واأل خككوة واأل خككوات وردود الف عككل
راه اإلعاقة وتقييم حاجات الوالدين واسرتاتيجيات مساعدة الوالدين :التوا صككل الف عككال مككع الوا لككدين،
واالجتما عككات وامل قككابالت ،وإر شككاد األ فككراد ذوي االحتيا جككات اخلا صككة وأ سككرهم ،اخت يككار وتنف يككذ بككرامج
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التدخل مع األتفال والوالدين ،والربامج املختلفة ملشاركة الوالدين يف تعليم الطفل مككن ذوي اإلعا قككة،
وم سككتويات م شككاركة الوا لككدين ،ودور الوا لككدين وأ فككراد األ سككرة ك مككدافعني عككن ح قككوا األب نككاء ذوي
االحتياجات اخلاصة ،واجلمعيات املهنية اليت تعنى ثاجات الوالدين وأبنائهم من ذوي اإلعاقة.

 6154اإلرشا الو اجي األسري 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل سككاا اىل تعر يككف الطل بككة مباه يككة اإلر شككاد الزوا جككي واال سككري وخلفي تككه التارط يككة واهدا فككه
ومربرا تككه .ويت نككاول امل سككاا سككيكولوجيه العال قككات اال سككرية .ودور اال سككرة يف التك يككف النف سككي
واالجت مككاعي لل فككرد ،والنظر يككات املختل فككة املف سككرة لظ هككور اال ضككطرابات النف سككية يف اال سككرة ،ويت نككاول
االرا هككات احلدي ككة يف أ سككاليب اإلر شككاد الزوا جككي واال سككري  ،وب عككض امل شكككالت الزواج يككة ،ودور
املر شككد األ سككري يف إدارة جل سككات و بككرامج اإلر شككاد األ سككري والزوا جككي ،وأ بككرة امل شكككالت األ سككرية ،
باإلضافة للتعرف إىل أدوات التشخيص والقياس املتوافرة يف جمال اإلرشاد األسري.

 6155العملية اإلرشا مة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا العملية اإلرشادية من حيث :تبيعت هككا ،ومراح لككها ،ومناذج هككا ،والت عككرف إىل م هككارات
املرشد النفسي ،ووسائل حتع املعلومات يف العملية اإلرشادية ،وصياغة األهداف اإلرشادية ،وت صككميم
الربنامج اإلرشادي وتنفيذه ،إ ضككافة إىل ب عككض التطبي قككات والن مككاذج لككربامج إر شككادية ،ككم ت قكويم العمل يككة
اإلرشادية ،واإلتالع على األخالقيات للعمل اإلرشادي.

 6156القياس الردسي يف اإلرشا  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا امل سككاا مف هككوم ومن طككق الق يككاس النف سككي ،وا سككتخدام االخت بككارات وامل قككاييس مككن خككالل ب نككاء
العال قككة اإلر شككادية .ك مككا تت ضككمن ا سككتخدام االخت بككارات ،واخل صككائص ال سككيكومرتية لالخت بككارات،
وم عككايري انت قككاء االخت بككار ،وتنف يككذ االخت بككارات ،وتف سككري ن تككائج االخت بككار ،وت قككديم الن تككائج للمع نككيني،
واستخدامها يف إتار عملية اإلرشاد .ويتضمن املساا تدريبات على ا سككتخدام اخت بككارات ملككددة لق يككاس
ال قككدرات ،وامل يككول ،واإلرا هككات ،واخت بككارات ا لككذكاء املت عككددة ،واإلخت بككارات ذات العال قككة بككذوي
االحتياجات اخلاصة.
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 6157اإلرشا املدرسي 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
يت نككاول هككذا امل سككاا تبي عككة اإلر شككاد النف سككي املدر سككي ومباد ئككه وأهمي تككه ووظائ فككه وحتد يككد امل شكككلة
اإلرشادية املدرسية ،وتسهيل العمليات التعليمية املدرسية كهدف لإلر شككاد املدر سككي ،وتبي عككة العال قككة
بني املرشد املدرسي واملعلمني واالدارة املدرسية وأولياء األمور ،وعالقة املرشد املدر سككي بالطل بككة ا لككذين
يعانون من مشكالت نفسية وتربوية ،وم قككابالت املر شككد النف سككي للطل بككة احمل تككاجني لإلر شككاد ،وتبي عككة
التدخل اإلرشادي ،وأدوار املرشد النفسي املدرسي واخلدمات اليت يقدمها والفنيات اليت ي سككتخدمها،
وتشخيص املشكالت النفسية والرتبوية الطالبية .ويتضمن اجلانب التطبيقي يف هككذا امل سككاا م سككاعدة
الطل بككة ع لككى ب نككاء وت طككوير ا لككربامج اإلر شككادية املنا سككبة مل شكككالت الطل بككة املختل فككة ،إ ضككافة إىل اإل ملككام
بالتشريعات اخلاصة باإلرشاد املدرسي يف فلسطني.

 6158تاادرمب م يااداني يف اإلر شااا  200ساااعة تاادرمب) 3 :ساااعات معت ماادة 3
عملي) املتطلب السابق 6150 :نظرمات اإلرشا تطبيقاتها 6157 ،اإلرشا املدرسي
يهدف هذا املساا إىل تدريب الطالب تدريباً عمليعا يف املدارس أو يف إحدى املؤسسات االجتماعية ا لككيت
تقدم خدمة اإلرشاد النفسي يف القطاع العام أو القطاع اخلاص ،بواقع يوم وا حككد مككن كككل أ سككبوع مبككا
بعادل ( ) 200ساعة تككدريب ،ولف صككل درا سككي وا حككد ،وي هككدف إىل إك سككاب الطل بككة امل هككارات األسا سككية
يف اإلرشاد الرتبوي والنف سككي ،وخا صككة إقا مككة العال قككة اإلر شككادية الفرد يككة ،واكت سككاب م هككارات التق يككيم
النفسي والتشخيص اإلرشادي وم هككارات ت صككميم وتطب يككق بككرامج اإلر شككاد باإل ضككافة لتنم يككة م هككارات حككل
امل شكككالت ا لككيت يواجه هككا الطل بككة واملعل مككني يف املدر سككة ،وم هككارات و ضككع ح لككول لت لككك امل شكككالت -
الت عككرف إىل كيف يككة تطب يككق املعر فككة النظر يككة جملككاالت وو سككائل و تككرا اإلر شككاد املختل فككة .وال تككدرب ع لككى
اختاذ القرارات وكيفية حتمل امل سككئولية وإتا حككة الفر صككة لال خنككرا يف احل يكاة العمل يككة بككالوعي ا لككالةم
واكتسابه مهارات التفاعل مع البيانات وكتابة التقارير اإلرشادية والتدرب على تصميمها.

 6159اإلشراف يف اإلرشا  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا االشراف يف اإلر شككاد مككن ح يككث مناذ جككه ،كن مككوذج الن مككو الشخ صككي ،و منككوذج
تطوير املهارة ،والنموذج املشرتك يف اإلشراف ،كما يت نككاول امل سككاا العال قككة اإل شككرافية وأدوار امل شككرف
املختلفة ،م ل دوره كمستشار ،ومقيم ،ومدرب ،ومرشد ،وكداعم للمر شككدين وللعمل يككة اإلر شككادية،
ويت نككاول امل سككاا اإل شككراف وف قكاً لنظر يككات اإلر شككاد النف سككي :كال سككلوكية ،واملعرف يككة ،واجل شككطالتية،
واملعرفية -السلوكية ،ويت عككرض امل سككاا لككبعض أ سككاليب اإل شككراف يف اإلر شككاد ،كاإل شككراف ال فككردي،
واإلشراف اجلمعي ،واإلشراف املهك.
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 6160اإلرشا املهين 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا التعرف إىل املفاهيم األساسية يف اإلرشاد املهك ،باالضافة إىل نظر يككات الن مككو
واالخت يككار امل هككك املختل فككة .ويت نككاول امل سككاا دور املر شككد يف اإلر شككاد امل هككك ويف مواج هككة م شكككالت
التك يككف امل هككك ،كالبطا لككة ،واال حككرتاا النف سككي ،و ضككعف الدافع يككة ،وامل لككل ،ويت نككاول امل سككاا
ا سككرتاتيجيات الت قكويم يف اإلر شككاد امل هككك باال ضككافة إىل وا قككع اإلر شككاد امل هككك ملل يكاً وعامل يكاً ،ويت ضككمن
اجلا نككب التطبي قككي يف هككذا امل سككاا تككدريب الطل بككة ع لككى ا سككتخدام وتطب يككق اخت بككارات امل يككول واإلرا هككات
املهن يككة املختل فككة ،وت صككميم بككرامج ال تككدخل املهن يككة املختل فككة ،وم سككاعدة املسرت شككدين ع لككى ح سككن اخت يككار
الوظائف اليت تناسب قدراتهم واستعداداتهم وميو.م ،إضافة إىل احتياجات سوا العمل ومتطلباته.

 6161نظرمات الشخصية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل سككاا الت عككرف إىل مف هككوم الشخ صككية ونظريات هككا ،ويت نككاول النظر يككة الشخ صككية
ومفهوم هككا ،والعوا مككل ا ملككؤ رة يف ت كككوين الشخ صككية ،وأهم يككة النظر يككة يف ع لككم ا لككنفس والشخ صككية،
وا سككتعراض نظر يككات الشخ صككية :نظر يككات األ منككا  ،ونظر يككات ال سككمات ،نظر يككة التحل يككل النف سككي
الفرويدي ،ونظرية يونغ التحليلية ،والنظريات النفسية االجتماعية عند كل من :هككورني ،و سككوليفان،
وفروم،واد لككر ،والنظر يككة اإلن سككانية ملا سككلو ورو جككرة ،والنظر يكة ال سككلوكية ل سكككنر ،ونظر يككة ا لككذات
لكارل روجرة ،ونظرية اجملال لكريت ليفني ،وامل ري  -االستجابة لدوالرد وميلر).

 6162تصميم البحث أساليبه 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تزو يككد الطا لككب باأل سككس البح يككة املنهج يككة لت صككاميم الب حككوث ،واأل سككاليب
واإل سككرتاتيجيات املنهج يككة إل جككراء الب حككوث يف الرتب يككة وع لككم ا لككنفس ،وتعري فككه باأل سككاليب اإلح صككائية
لتحليل البيانات ،واستخدامها يف البحوث والدراسات الرتبوية.

 6163حل قااة حبااث يف ر سااائل املاج سااتس 3 :ساااعات معت ماادة  3نظري)املتط لااب
السابق  6162تصميم البحث أساليبه
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تزو يككد الطا لككب مب صككادر تق صككي امل شكككالت البح يككة وحتد يككدها ،وتدري بككه ع لككى
م هككارات الب حككث واإل تككالع ع لككى األدب يككات املتا حككة وم صككادرها بككاللغتني العرب يككة واإلجنليز يككة ويف جمككال
ختص صككه ،ك مككا ي هككدف امل قككرر إىل م سككاعدة الطا لككب يف ت صككميم خ طككة ث يككة مالئ مككة منهج يكاً وعلم يكاً
ملوضوعات ث يه يف جمال ختصصه.
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 6164ا ساتخدامات احلا سايب يف حتل ياال البيا ناات 3 :ساااعات معت مادة  1ن ظااري،
 2عملي) املتطلب السابق  6162تصميم البحث أساليبه
يت نككاول هككذا امل سككاا ا سككتخدام الربجم يككات اإلح صككائية املعرو فككة يف حتل يككل البيا نككات الرتبو يككة م ككل
برجميات ، AMOS ،SPSS ،SASوتركز هذه املادة على إد خككال البيا نككات وتنظم هككا وا سككتخدام
الربجم يككات لف حككص البيا نككات وحتلي لككها با سككتخدام األ سككاليب اإلح صككائية الو صككفية واال سككتنتاجية
واالرتبات يككة باإل ضككافة إىل األ سككاليب اإلح صككائية الالمعلم يككة واملتقد مككة .ك مككا تت ضككمن تف سككري ن تككائج
التحليل لكل أسلوب إحصائي وكتابة التقرير.

 6197رسالة املاجستس "رسالة  3 :")2ساعات معتمدة  3نظري)
يقوم الطالب بإعداد رسالة املاج سككتري يف إ حككدى املو ضككوعات املرتب طككة بالتخ صككص ،حتككت إ شككراف أ حككد
األساتذة املتخصصني ،تناقش بعد االنتهاء من إعدادها بصورة علنية.

 6198حلقة حبث  )1مسار الشامل) 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف امل قككرر إىل ر بككط النظر يككة بككالتطبيق مككن خككالل كتا بككة الت قككارير العلم يككة بطري قككة منهج يككة ،وتنم يككة
م هككارات ا لككتفكري العل مككي والنا قككد ،وم هككارات املناق شككة وا حلككوار والت عككبري العل مككي لككدى الطا لككب ،ك مككا
يهدف إىل تدريب الطالب على إعداد ثث ميداني تطبيقي "كمي" ملشكلة ث ية يف جمككال اإلر شككاد
النفسي والرتبوي حسب قواعد وأصول البحث العلمي ،م يقوم الطا لككب ب عككرض ومناق شككة الب حككث ا لككيت
قام بإعداده يف احملاضرة أمام عضو هيئة التدريس املشرف وةمالئه الطلبة.

 6199حل قااة حبااث  )2م سااار ال شااامل) 3 :ساااعات معت ماادة  3نظري)املتط لااب
السابق  6198حلقة حبث  )1مسار الشامل).
ي هككدف امل قككرر إىل ر بككط النظر يككة بككالتطبيق مككن خككالل كتا بككة الت قككارير العلم يككة بطري قككة منهج يككة،
وتنم يككة م هككارات ا لككتفكري العل مككي والنا قككد ،وم هككارات املناق شككة وا حلككوار والت عككبري العل مككي لد يككه ،ك مككا
يهدف إىل قيام الطا لككب بككإجراء ثككث كي فككي ( نككوعي) ح سككب قوا عككد وأ صككول وقوا عككد ا ملككنهج الكي فككي
(النوعي) ،أو باستخدام منهج دراسة احلالة يف إحدى جماالت اإلرشاد الرتبوي والنفسي ،وينبغي ق يككام
الطالب بعرض ث ه ومناقشته أمام عضو هيئة التدريس املشرف وةمالئه الطلبة.
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توصيف مقررات برنامج ماجستير اإلدارة واإلشراف التربوي:
 6162تصميم البحث أساليبه 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل سككاا إىل تزو يككد الطا لككب باأل سككس البح يككة املنهج يككة لت صككاميم الب حككوث ،واأل سككاليب
واإل سككرتاتيجيات املنهج يككة إل جككراء الب حككوث يف الرتب يككة وع لككم ا لككنفس ،وتعري فككه باأل سككاليب اإلح صككائية
لتحليل البيانات ،واستخدامها يف البحوث والدراسات الرتبوية.

 6350مبا ئ اإل ارة اإلشراف الرتبيي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هككذا امل سككاا اىل ت قككديم مقد مككة عا مككة يف جمككال التخ صككص ميككنح الطا لككب أسا سككيات املعر فككة
وامل فككاهيم النظر يككة وامل صككطلحات املرتب طككة بككاإلدارة واإل شككراف الرت بككوي ،وأ هككم الت طككورات وارا هككات
البحث يف هذا التخصص ،والقيم واألخالقيات املرعية للمشتغلني مبهنة اإلدارة واإل شككراف ،ك مككا أ نككه
ميككنح الطا لككب الف هككم وا لككوعي وال قككيم وامل هككارات اإلن سككانية ا لككيت حك نككه مككن امل ضككي يف درا سككة خت صككص
اإلدارة واإلشراف ،وكذا التعرف على أهم متطلبات مهنة اإلدارة واإلشراف وصلتها بالدراسة العلم يككة
للتخصص.

 6351أس

املرائج تطيمرئا 3 :ساعات معتمدة  3نظري)

يت نككاول هككذا امل سككاا مف هككوم املن هككاج مككن املن ظككور التقل يككدي واملن ظككور ا حلككديث (عامل يكاً ،وعرب يكاً،
ومللياً) ،وكذلك التعرف إىل عناصر املن هككاج ،وأس سككه (الفل سككفية والنف سككية واالجتماع يككة واملعرف يككة)،
وعملياته (التصميم ،التنفيذ ،التطوير ،التقويم) .وتطوير ا ملككنهج (أ سككس الت طككوير ،وخ طككوات الت طككوير،
وأشكاله ،ومعوقاته) ،كما يبحث امل سككاا يف ب نككاء املن هككاج (من هككاج ا ملككواد الدرا سككية ،ومن هككاج الن شككا ،
املن هككاج ا حملككوري ،املن هككاج االلكرتو نككي) ،والت عككرف إىل موا صككفات الك تككاب املدر سككي ،و منككاذج لككبعض
امل نككاهج املت طككورة ،ورر بككة ا لككدول يف ت طككوير امل نككاهج الرتبو يككة ورر بككة وةارة الرتب يكة والتع لككيم ال عككالي
الفلسطينية.

 6352املتابعة الرتبيمة التقيمم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا امل فككاهيم املت صككلة باملتاب عككة الرتبو يككة والرقا بككة والتق يككيم والت قككويم ،وأهم يككة املتاب عككة
والت قككويم يف الع مككل الرت بككوي ،وا سككرتاتيجيات املتاب عككة وأ سككاليبها ومناذج هككا وأدوات هككا ،ون ظككام املتاب عككة،
وجودة األداء الرتبوي والتعليمي ،واسرتاتيجيات التقويم املعاصرة ،وأساليبه وأدواته.

743

 6353التخطيط الرتبيي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل سككاا إىل درا سككة مف هككوم التخ طككيط ب شكككل عككام والتخ طككيط الرت بككوي ع لككى و جككه
اخل صككوص وأنوا عككه وجماال تككه وأ سككاليب التخ طككيط الرت بككوي واملعلو مككات الرتبو يككة وتعر يككف الطل بككة بت قككدير
احلاجات وأساليب التنبؤ بأعداد الطلبة والتخطيط إلدارة املشروعات الرتبوية وإعداد اخلطط الرتبو يككة
واسرتاتيجيات التقويم املرحلي للخطط عن تريق املؤ شككرات امل سككتقبلية للتع لككيم ،و كككذلك معر فككة وا قككع
التخ طككيط الرت بككوي يف مؤس سككات ال سككلطة الوتن يككة الفل سككطينية التعليم يككة وت قككويم منككاذج عامل يككة يف
التخطيط الرتبوي.

 6354تطبي قااات يف حي ساابة اإل ارة التعليم يااة اإل شااراف الرت باايي 3 :ساااعات
معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
ير كككز هككذا امل سككاا ع لككى األ سككس األول يككة للتع لككيم ا ملككدار باحلا سككوب ،ويب حككث يف أ سككس ت صككميم
الربجميات التعليمية احملوسبة ،ويتناول التطبيقات احلدي ة يف توظ يككف تطبي قككات احلا سككوب يف حت سككني
اإلدارة املدرسية وإدارة التعليم واإلشراف الرتبوي ،وكيف يككة ا سككتخدام التقن يككات احلدي ككة لتح سككني بي ئككة
العمل داخل املدرسة ويف عمل يككة اإل شككراف الرت بككوي ،وتأ سككيس جمتم عككات ا لككتعلم واملمار سككة واملعر فككة بككني
املعل مككني ،وت طككوير عمل يككات التخ طككيط ومتاب عككة العمل يككات التعليم يككة وت طككوير أداء األ فككراد مككن معل مككني
ومديري مككدارس ومؤس سككات وم شككرفني تر بككويني ،ك مككا يت طككرا امل سككاا إىل األ سككاليب ا لككيت مي كككن مككن
خال.ا تطوير البيئات التقنية يف املدارس واملؤسسات التعليمية .وتنف يككذ الطا لككب ل ( )50سككاعة تدريب يككة
عمل يككة مت صككلة ثو سككبة الرب نككامج املدر سككي واالمتحا نككات واألبن يككة والعمل يككة اإل شككرافية "تقيي مككات..إخل"،.
وبإشراف املدرسة وأستاذ املساا ،وتقديم تقرير نهائي عن التدريب.

 6355اقتصا مات التعليم  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككتم هككذا امل سككاا بتعر يككف الطا لككب مباه يككة اقت صككاديات التع لككيم وأهميت هككا و جمككاالت اقت صككاديات
التع لككيم والعال قككة بككني االقت صككاد والتع لككيم ،ودور التع لككيم يف ا سككت مار العن صككر الب شككري ك قككوة إنتاج يككة،
وم سككاهمة التع لككيم يف التنم يككة االقت صككادية ،كل فككة التع لككيم والعا ئككد مككن التع لككيم .ك مككا يب حككث امل سككاا يف
أ سككاليب ا لكفا يككة الداخل يككة والكفا يككة اخلارج يككة للمؤس سككات التعليم يككة ،و كككذلك درا سككة اإلن فككاا
والتمو يككل يف ق طككاع الرتب يككة والتع لككيم يف ال سككلطة الوتن يككة الفل سككطينية وامل شكككالت ا لككيت توا جككه حو يككل
التعليم.
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 6356القيا ة تطبيقاتها الرتبيمة املُعاصرة  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف املساا إىل إكساب الطالب املعارف وامل هككارات املتنو عككة املرتب طككة بنظر يككات اإلدارة والق يككادة
وتطبيقات هككا الرتبو يككة يف املؤس سككات الرتبو يككة والتعليم يككة ،وذ لككك يف سككياا االرا هككات النظر يككة وأف ضككل
املمارسات العاملية واملعاصرة ومتطل بككات اجملت مككع .ك مككا ي هككدف إىل إك سككاب الطل بككة م هككارة التمي يككز بككني
النظريات املختلفة وتطورها وتطبيقها يف اجملتمع.

 6357اجلي ة يف اإل ارة اإلشراف الرتبيي املُعاصر 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف املساا إىل حكني الطالب من فهم األسس النظرية ،م ل مفاهيم إدارة ا جلككودة يف التع لككيم
وأهميته ،ومربرات تطبيق اجلودة يف اجملال الرتبوي والتعليمي ب صككفة عا مككة واإلدارة الرتبو يككة والتعليم يككة
واإلشراف الرتبوي بصفة خاصة ،واملهارات اإلدراكية واملهارات العلمية احليات يككة واألخالق يككة كإت قككان
مهارات تأهيل املؤسسة التعليمية لالعتماد والتخطيط الفعال ملتطلباتها تطبيقها.

 6358حلقة حبث يف رسائل املاجستس  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل سككاا إىل تزو يككد الطا لككب مب صككادر تق صككي امل شكككالت البح يككة وحتد يككدها ،وتدري بككه
على مهارات البحث واإلتالع على األدبيات املتاحة وم صككادرها بككاللغتني العرب يككة واإلجنليز يككة ويف جمككال
ختص صككه ،ك مككا ي هككدف امل سككاا إىل م سككاعدة الطا لككب يف ت صككميم خ طككة ث يككة مالئ مككة منهج يكاً وعلم يكاً
ملوضوعات ث يه يف جمال ختصصه.

 6359التعلم التعليم االسرتاتيجي  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ير كككز هككذا امل سككاا ع لككى ا لككتعلم والتع لككيم اال سككرتاتيجي ،وامل فككاهيم املعا صككرة يف هككذا ا جملككال،
و خ صككائص التع لككيم اال سككرتاتيجي ا لككذي مي ككل منوذ جككا مككن التع لككيم وا لككتعلم نككتج عككن الب حككوث احلدي ككة يف
حقل علم النفس املعريف ،وامل هككارات واال سككرتاتيجيات املعرف يككة و مككا وراء املعرف يككة ا لككيت ت سككتخدم يف أ نككاء
أن شككطة ا لككتعلم  ،وتوج يككه العمل يككات املعرف يككة يف أ نككاء ا لككتعلم اال سككرتاتيجي ،و منككاذج التع لككيم وا لككتعلم
اال سككرتاتيجي ،و تككدريس ا لككتفكري اال سككرتاتيجي ،ونظر يككات ا لككتعلم املعرف يككة وأهيمت هككا يف ال تككدريس،
ومهارات الدراسة ،واسرتاتيجيات التفكري ،ومستويات التفكري.
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 6360تطبي قااات معا صاارة يف اإل ارة اإل شااراف الرت باايي  3 :ساااعات معت ماادة 2
نظري 1 ،عملي)
يهدف هذا املساا إىل تعريف الطلبة بالنظام الرتبوي يف فلسطني ورارب ا لككدول العرب يككة وا لككدول را ئككدة
التعليم م ل ماليزيا واليابان وفنلندا ،واألنظمة والقوانني الرتبوية؛ واأل منككا اإلدار يككة والقياد يككة ،وب عككض
النماذج الناج حككة ،وامل هككام اإل شككرافية الرتبو يككة؛ وتطبي قككات جممو عككة مككن امل هككارات واملمار سككات اإل شككرافية
الرتبو يككة املختل فككة ،وال سككلوك التنظي مككي املؤس سككي ،و عككرض ودرا سككة وت قككويم موا قككف صككفية وإ شككرافية
تربو يككة وا قككرتال ت عككديالت منا سككبة ضككمن امل عككايري الرتبو يككة ،ك مككا ي هككتم هككذا امل سككاا بب نككاء تطب يككق عم لككي
لعملية التخطيط الرت بككوي ،وأ سككاليب التخ طككيط الرت بككوي م ككل أ سككاليب التن بككؤ املعاد لككة اال سككيوية وأ سككلوب
النسب وأسلوب اجملمو عككات الناج يككة و قككانون بككريل وأ سككلوب اليون سكككو وأ سككلوب اال حنككدار ( ) L.S.M
واألساليب احلدسية باإلضافة إىل ماه يككة التخ طككيط ،وتعري فككه ،ور كككائز التخ طككيط ،والقوا عككد العا مككة
للتخطيط الرتبوي...اخل .وتنفيذ الطالب ل ( )50ساعة تدريبية عملية يف املؤسسات الرتبو يككة والتعليم يككة
م ل املدارس وأقسام اإلشراف ،وبإشراف أستاذ املساا وتقديم تقرير نهائي عن التدريب.

 6361تصميم اهلياكل الترظيمية برائها  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ير كككز هككذا امل سككاا ع لككى امل فككاهيم األسا سككية لنظر يككة املنظ مككة ،وأ هككدافها وأهميت هككا ودور هككا التن مككوي،
والن مككاذج التقليد يككة واحلدي ككة يف نظر يككة املنظ مككة ،وحتل يككل مكو نككات و مككداخل ت صككميمها ،وامل بككادئ ا لككيت
ت قككوم علي هككا ،وق يككاس األداء التنظي مككي ،وآل يككات ت صككميم ا.يا كككل التنظيم يككة وآل يككات بنائ هككا ،وا ملككداخل
املختل فككة لت صككميم وت طككوير ا.يا كككل التنظيم يككة (ا ملككدخل املي كككانيكي والكال سككيكي وا ملككدخل
ال سككلوكي وا ملككدخل ا.يك لككي) .وا ملككدخل امل قككرتل يف ت طككوير ا.يا كككل التنظيم يككة و هككو مككدخل األ هككداف
والن تككائج (أ سككاليب ت شككخيص وحتل يككل وترت يككب امل شككاكل التنظيم يككة ومتاب عككة تنف يككذ الت حككول املرح لككي إىل
ا.يكل اجليد).

 6396رسالة  3 : )1ساعات معتمدة  3نظري)
هككذا هككو ا جلككزء األول مككن أ صككل جككزأين ،ي قككوم الطا لككب بإ عككداد م قككرتل ث ككي وي قككوم بتقد ميككه
أمام جلنة الربنامج للتعرف إىل ما مت كتابته ،وحيصل على تغذ يككة راج عككة مككن اللج نككة ،ويلت قككي الطا لككب
مع مشرفه بربنامج حيدد ما بني الطالب واملشرف بشكل فردي.
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 6397رسالة  3 : )2ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل سككاا إىل إ عككداد الطا لككب ر سككالة املاج سككتري يف إ حككدى املو ضككوعات املرتب طككة
بالتخ صككص ،حتككت إ شككراف أ حككد األ سككاتذة املتخص صككني ،و يككتم مناق شككتها ب عككد االنت هككاء مككن إ عككدادها
بصورة علنية.
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توصيف مقررات برنامج ماجستير المحاسبة والتمويل:
 6590مرهج يااة الب حااث العل مااي يف األع ماااا 3 :ساااعات معت ماادة  2ن ظااري 1،
عملي)
يركز هذا املساا على عمق التفكري يف اآللية واألدوات والتقنيات املستخدمة يف عمل يككة الب حككث
العل مككي يف موا ضككيع ختككص مؤس سككات األع مككال ,وير كككز امل سككاا ع لككى ال طككرا واملنهج يككة واأل سككاليب
الكم يككة و غككري الكم يككة يف الب حككث العل مككي ,و يككتم ا سككتعمال حككاالت عمل يككة لتو ضككيح مالئ مككة ا سككتعمال
املنهجية والتصاميم البح ية لكل حالة.

 6591احملاسبة اإل ارمة االسرتاتيجية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يركز هذا املساا على املو ضككوعات األسا سككية واملتقد مككة يف احملا سككبة اإلدار يككة بتوجهات هككا اال سككرتاتيجية
احلدي ككة ,والت عككرف إىل مو ضككوعات حتل يككل الت عككادل وت صككنيفات الت كككاليف ,وكيف يككة ت سككخري البيا نككات
املال يككة والت كككاليف املالئ مككة يف خد مككة اإلدارة ,وإ عككداد املواة نككات التخطيط يككة واملواة نككات الرأمسال يككة
والالمركزية وملاسبة املسؤولية ,وترا تسعري املنتجات ,وإدارة الوقت والتكلفة واجلودة.

 6592معامس احملاسبة اإلبالغ املالي الد لية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يع تككرب هككذا امل سككاا املظ لككة األسا سككية واملر جككع لطل بككة احملا سككبة يف الق ضككايا احملا سككبية املختل فككة ع لككى
املستوى الدولي واحمللي ,حيث يتناول املساا معايري احملاسبة الدولية ( ،)IASواملعايري الدول يككة إل عككداد
التقارير املالية (  ،)IFRSو أهم التطبيقات والتحدي ات والتغيريات اليت حصلت عليهم.

 6593التحليل املالي احملاسيب املتقدم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يبحث هذا املساا يف مفهوم التحليل املالي من حيث أهدافه أساليبه ،أدواته ،مداخله واجل هككات
املعنية به واستخداماته يف رسم السياسات واختاذ القرارات ،ويهدف املساا اىل تزويد الطلبة باإلتار
النظري الفلسفي ملفاهيم التحليل املالي احملاسيب متضمن املفاهيم املتقدمة للتقارير املالية ,والط لككب
ع لككى املعلو مككات املال يككة واحملا سككبية وعر ضككها ،مككن خككالل حتل يككل ال قككوائم املال يككة با سككتخدام األ سككاليب
التمهيدية للتحليل املالي ,م ككل :حتل يككل الن سككب املال يككة لل قككوائم املال يككة مككن خككالل م سككائل وأد لككة تطبيق يكة،
وحتل يككل املن شككحت وأدوات التق يككيم وحتل يككل السال سككل الزمن يككة للمعلو مككات الالة مككة ال ختككاذ ال قككرارات؛
ومداخل وتقنيات التنبؤ بالفشل املالي واإلعسار (التع ر ا ملككالي) لل شككركات وامل شككاريع ,و كككذلك حتل يككل
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الرث يككة ودور التحل يككل ا ملككالي يف عمل يككات ا ختككاذ ال قككرارات وع لككى األ خككص ت لككك املتعل قككة باال سككت مار يف
األوراا املالية ،ومنح االئتمان ،وقرارات التمويل.

 6594تدقيق احلسابات املتقدم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ير كككز امل سككاا ع لككى ق ضككايا أسا سككية يف ال تككدقيق ,ف هككو ي هككتم باجلوا نككب النظر يككة إل جككراءات عمل يككة
التدقيق ,باإلضافة اىل حكني الطلبة من فهم منهجيات التدقيق احلدي ة وف قككا للم عككايري الدول يككة لرقا بككة
اجلودة والتدقيق وعمليات التأكيد األخرى وا خلككدمات ذات العال قككة ,مككع تعز يككز م هككارات ال طككالب ع لككى
التحل يككل النا قككد للق ضككايا امله مككة ا لككيت توا جككه امله نككة ,وأخالق يككات امله نككة ,وف حككص وتق يككيم ن ظككم الرقا بككة
الداخلية ,واالنتهاء من إجراءات املراجعة.

 6595إ ارة مالية متقدمة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا امل سككاا األ سككس املال يككة النظر يككة مككن خككالل حتل يككل الو ضككع ا ملككالي لل شككركات وم صككادر
تكل فككة رأس ا ملكال ,وتق يككيم اال سككت مار الرأ مسككالي تو يككل األ جككل يف حا لككة عككدم التأ كككد ,ك مككا يت نككاول
موضوعات:
•

التعريف باإلدارة املالية ووظائفها

•

التخطيط والرقابة املالية

•

هيكل رأس املال

•

تكلفة رأس املال

•

سياسة ونظريات توةيع االربال.

•

تقييم االوراا املالية.

•

عمليات االندماج واالستحواذ.

 6596إ ارة احملافظ االستثمارمة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف املساا إىل تعريف الطالب بأهم املفاهيم العامة للمحفظة االست مارية ،واألهداف الرئي سككة
.ككا ،و جككرى الرتك يككز يف هككذا امل قككرر ع لككى مف هككوم اال سككت مار وبدائ لككه املختل فككة كاأل سككهم وال سككندات
واخل يككارات والع قككود اآلج لككة ،و تككرا ق يككاس العا ئككد ،وامل خككاترة بأنواع هككا املختل فككة كامل خككاتر النظام يككة
(بي تككا) وامل خككاتر الكل يككة ,إ ضككافة إىل حتل يككل ا حملككافظ املال يككة ب نككاء ع لككى م عككدل العا ئككد ودر جككة امل خككاترة,
ك مككا يت نككاول أ سككواا اال سككت مار ومؤس سككاته وأدوا تككه املختل فككة ،و تككرا وأ سككاليب املفا ضككلة بككني أو جككه
اال سككت مار للو صككول إىل احملف ظككة اال سككت مارية امل لككى .ككم ير كككز امل سككاا ع لككى كيف يككة إدارة ا حملككافظ
اال سككت مارية واحت سككاب كككل مككن العوا ئككد وامل خككاتر مككع تو ضككيح خككط سككوا رأس ا ملككال ،وأ سككس تق يككيم
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ا حملككافظ اال سككت مارية ،وأ خككرياً مو ضككوع امل شككتقات املال يككة مككع الرتك يككز ع لككى طاتر هككا ومزايا هككا وأ هككم
أنواعها.

 6597االحصاء التطبيقي 3 :ساعات معتمدة  1نظري  2 ،عملي)
املتطلب السابق 6590 :منهجية البحث العلمي يف االعمال
يهدف هذا املساا اىل تعريف الطلبة مبجموعة من االدوات االح صككائية وتع لككم ا سككتخدمها بإت قككان،
حيث يتعلم الطالب يف هذا امل سككاا كيف يككة اد خككال البيا نككات ع لككى الربجم يككات االح صككائية (  SPSSو
 ،) STATAباإل ضككافة اىل حتل يككل ا ملككتغريات الكم يككة والنوع يككة وا جككراء العد يككد مككن التح لككيالت
االح صككائية ،إذ سككيتعلم الطا لككب كيف يككة الق يككام باالح صككاء الو صككفي ،وا جككراء اخت بككار ( ،)T-testو
جككداول االحت مككاالت ،و اخت بككار الت بككاين االح صككائي ،و حتل يككل اإل حنككدار اخل طككي الب سككيط واال حنككدار
اخلطي املتعدد و التحليل اللوجسيت ) ،(logitوحتليل ا حنككدار بروب يككت ( ،)Probitوحتل يككل ا حنككدار
توبيت ( ،)Tobitوذلك باستخدام الربجميات االحصائية (  SPSSو.) STATA

 6598الرظرمة احملاسبية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يقدم هذا املساا عرضا متواةنا للجوا نككب النظر يككة والتطبيق يككة للمحا سككبة املال يككة ,مككع ترك يككز متخ صككص
ع لككى النظر يككات احملا سككبية مككن خككالل درا سككة الفل سككفة واألدب يككات وامل نككاهج وال طككرا املختل فككة للنظر يككة
احملا سككبية ,باإل ضككافة إىل املوا ضككيع احملا سككبية املتعل قككة بالق يككاس واإلف صككال و مككدى فا ئككدة املعلو مككات
احملاسبية ملتخذي القرارات ,ومواضيع ملاسبية مستحد ة أخرى.

 6599ميضيعات خاصة يف احملاسبة 3 :ساعات معتمدة  2نظري  1 ،عملي).
(مادة اختيارية ملسار الرسالة ,ومادة اجبارية ملسار الشامل)

املتطلب السابق 6590 :مرهجية البحث العلمي يف االعماا
يهدف هذا امل ساا إىل تزويد الطلبة باألدب البح ي احملاسيب احلديث ,ويسعى امل سككاا إىل تككدريب
الطلبة على كيفية التعامل مع منهجيات البحث العلمي احملا سككيب املختل فككة مككن خككالل مناق شككة وحتل يككل
أوراا علم يككة ث يككة حدي ككة ,ويتط لككب امل سككاا أن ي قككوم الطا لككب بإ عككداد م شككروع ثككث عل مككي ,األ مككر ا لككذي
ميهد للطلبة كيفية العمل على رسالة املاجستري.
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 6600الرسالة لطلبة مسار الرسالة)  6ساعات معتمدة  0نظري  6 ،عملي)
هذا املساا يقتصر فقط على تلبة مسار الرسالة ،وف يككه ط تككار الطا لككب/ة وبالتن سككيق مككع م شككرفه
موضوعا ث ياً يعكس م شكككلة توا جككه مؤس سككة مككا أو ق طككاع اقت صككادي م عككني أو م شكككله ث يككة ع لككى
املستوى الكلي و يككتم معاجلت هككا و فككق األ صككول البح يككة ا لككيت تعلم هككا يف م سككاا أ سككاليب وم هككارات الب حككث
العلمي .ويتوجب ع لككى الطا لككب/ة يف م سككار الر سككالة إ عككداد ر سككالة ماج سككتري يف أ حككد جمككاالت احملا سككبة
والتمو يككل وب عككض الق ضككايا األ خككرى ذات العال قككة ث قككول احملا سككبة والتمو يككل .ومي كككن ت سككجيل سككاعات
الرسالة بعد اجتياة ( )21ساعة بنجال وان يكون من بينها مساا أساليب ومهارات البحث العلمي.

 6601حماسبة التكاليف املتقدمة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يغطي هذا املساا مستجدات ملاسبة التكاليف واملوا ضككيع املتعل قككة بأنظ مككة الت كككاليف احلدي ككة
والتقليد يككة ,وا سككرتاتيجيات إدارة التكل فككة ,و صككوال ل طككرا خت صككيص ت كككاليف ا خلككدمات وإ عككداد قككوائم
التكاليف ,والتكاليف واحنرافاتها ,وتوةيع التكاليف املشرتكة ,والتكاليف املستهدفة.

 6602حماسبة مالية متقدمة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا إىل تعر يككف الطا لككب باحملا سكبة عككن ا نككدماج ال شككركات واأل سككاليب واإل جككراءات
املعت مككدة ع نككد إ عككداد ال قككوائم املال يككة اجملم عككة النا رككة عككن اال نككدماج ,باإل ضككافة إىل املعا جلككات احملا سككبية
للعمل يككات املتباد لككة بككني ال شككركة األم وال شككركات التاب عككة ,وحتو يككل ال قككوائم املال يككة ل فككروع ال شككركة األم
بالدول األجنبية.

 6603الرما ة يف األعماا  3ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا إىل رفع مستوى الوعي لدى الطلبة بككالتوظيف ا لككذاتي كخ يككار م هككك م سككتقبلي
ي صككبح ف يككه ا خلككريج را ئككدا لألع مككال و صككاحب م شككروع يككدرّ عل يككه ر ثككا ميك نككه مككن اال سككتغناء بككه عككن
الوظي فككة التقليد يككة .مككن خككالل تو ضككيح مف هككوم الر يككادة ودور هككا يف جنككال امل شككروعات ,والتعر يككف بككأهم
اسرتاتيجيات الريادة ,وتوضيح خطوات بناء املشروع ,وبيان املشكالت والتحديات اليت توا جككه املن شككحت
الصغرية ,ودراسة أهمية املشاريع الصغرية لالقتصاد الوتك ودورها يف التنمية.
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 6604نظرمة االستثمار التميمل 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا إىل تطوير املهارات الالةمة الختاذ القرارات االست مارية للشركات وحتل يككل
املخا  ،كما يهدف هذا املساا إىل إعطاء الطالب ف كككرة عا مككة عككن املو ضككوعات املتعل قككة باال سككت مار
والتمويل ،و يتناول املوضوعات اآلتية:
• التعريف باالست مار والتمويل
• نظريات االست مار
• الفرا بني نظريات رأس املال ونظريات االست مار.
• ملددات االست مار (بشكل عام و يف الدول النامية).
• املواةنات الرأمسالية والتخطيط االست ماري.
• املخاتر االست مارية.
• حتليل االست مار " والفك واالساسي".
• نظريات التمويل.
• مصادر التمويل تويل االجل.
• مصادر التمويل االسالمي.
• التخطيط التمويلي.

 6605إ ارة املشارمع 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف امل سككاا إىل تعر يككف الطا لككب بامل فككاهيم األسا سككية واملنهج يككات وال طككرا واألدوات والتقن يككات
امل سككتخدمة يف إدارة امل شككاريع ،وذ لككك مككن خككالل الت عككرف ع لككى دورة ح يككاة امل شككروع التف صككيلية ,والت عككرف
ع لككى ا جملككاالت املعرف يككة يف إدارة امل شككاريع ،م ككل  :إدارة ن طككاا امل شككروع ،إدارة ا لككزمن يف امل شككروع ،إدارة
الكل فككة يف امل شككروع ،إدارة ا جلككودة يف امل شككروع ،إدارة ا ملككوارد الب شككرية يف امل شككروع ،إدارة امل خككاتر يف
املشروع ،إدارة املشرتيات يف املشروع ،وغريها ,كما يتم عرض ومناقشة العد يككد مككن األم لككة وا حلككاالت
العملية الواقعية ملشاريع يف جمككاالت طتل فككة ,ي سككتخدم في هككا الطل بككة امل فككاهيم واملنهج يككات واألدوات ا لككيت
يتم تناو.ا ضمن املساا.
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 6606األسياق املالية الرقدمة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف املساا اىل توضيح تبي عككة وماه يككة ال سككوا املال يككة والنقد يككة ومكوناته مككا ،ودور الو سككطاء يف
خلق السوا املالية ،يتم الرتكيز يف هذا امل قككرر ع لككى األ سككواا املال يككة والنقد يككة ع لككى أن هككا مككن املكو نككات
األسا سككية للن ظككام ا ملككالي .وي نككاقش مبز يككد مككن الب حككث والتحل يككل كككل مككن أ سككواا الن قككد و سككوا الع مككالت
األجنبية وسوا ال يككورو وا لككدوالر ،وأدوات ا لككدين ق صككرية األ جككل ،واملؤس سككات املال يككة كككالبنوك وبيو تككات
اخلصم ،وأسواا رأس املال .ك مككا يب حككث يف تككأ ري أ سككعار الفا ئككدة ع لككى أ سككعار أدوات التعا مككل .ومؤ شككر
األسهم وكيفية ح سككابه وتكوي نككه ومدلوال تككه بالن سككبة للم سككت مر واالقت صككاد ا لككوتك ،ومناق شككة ال سككوا
املالية من حيث الكفاءة وأهم األةمات ا لككيت تعر ضككت .ككا األ سككواا املال يككة يف الب لككدان املتقد مككة والب لككدان
الناشئة ودور العوملة يف تطوير وتكامل السوا املالية.

 6607اإل ارة االسرتاتيجية املتقدمة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل سككاا إىل عككرض وحتل يككل م فككاهيم و منككاذج اإلدارة اال سككرتاتيجية وتطبيقات هككا يف
املنظ مككات املعا صككرة ,مككع الرتك يككز ع لككى التحل يككل اال سككرتاتيجي و صككياغة اال سككرتاتيجيات وتنف يككذها يف
املنظ مككات ,ك مككا ي هككدف امل سككاا إىل التع مككق يف آل يككات التحل يككل وعمل يككات الت صككميم والتنف يككذ
لالسرتاتيجيات العامة على مستوى املنظمات اإلدارية ,كما يتناول املساا دراسة وحتليل تطور الف كككر
اال سككرتاتيجي وال قا فككة التنظيم يككة ,وعمل يككات حتل يككل البي ئككة الداخل يككة والبي ئككة اخلارج يككة ملنظ مككات األع مككال
وحتديات اإلدارة االسرتاتيجية .

 6608نظم املعليمات اإل ارمة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي قككوم امل سككاا ع لككى ر بككط كككل مككن الربجم يككات وا ملككوارد الب شككرية والبيا نككات يف ا لككنظم املعلومات يككة
الالة مككة إلدارة املؤس سككات وتن ظككيم أعما .ككا ،مككن أ جككل االرت قككاء بكيف يككة ا ختككاذ ال قككرارات اإلدار يككة،
وإك سككاب املن شككأة م يككزة تناف سككية ،ك مككا حي تككوي امل سككاا ع لككى مو ضككوعات ،متنو عككة م ككل األسا سككيات
التنظيمية والتقنية لنظم املعلو مككات ،ون ظككم م سككاندة املعلو مككات ,باإل ضككافة إىل ب نككاء وت طككوير وإدارة أنظ مككة
املعلو مككات ،ون ظككم املعلو مككات الوظيف يككة ،ون ظككم إدارة سل سككلة التزو يككد ،ون ظككم إدارة العال قككة مككع الز بككائن،
ونظم املعلومات املوجهة لدعم القرارات اإلدارية.

 6609االقتصا القياسي  3 :ساعات معتمدة  1نظري  2 ،عملي)
يت نككاول هككذا امل سككاا مو ضككوعات إح صككائية متقد مككة ي سككتفيد من هككا الطا لككب يف حيا تككه العمل يككة وإ نككاء
دراسته ,من خالل ما يقدمه املساا من موضوعات ختككص عمل يككة ا ختككاذ ال قككرارات املبن يككة ع لككى البيا نككات,
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وحتل يككل واخت بككار النظر يككات االقت صككادية املختل فككة ،وامل سككاعدة يف ر سككم السيا سككات وا ختككاذ ال قككرارات
والتنبؤ بقيم املتغريات االقتصادية يف املستقبل ,وتساعد الطالب ع لككى اخت بككار الفر ضككيات البح يككة ب طككرا
إحصائية متقدمة باستخدام الربجميات اإلحصائية املتقدمة ,ك مككا وي سككتفيد الطا لككب مككن م ضككمون ت لككك
املادة خالل مرحلة إعداده لرسالة املاجستري.

 6610االمتحان الشامل لطلبة مسار االمتحان الشامل) :
يتو جككب ع لككى الطا لككب/ة يف م سككار االمت حككان ال شككامل ب عككد اجت يككاة املتطل بككات االجبار يككة واالختيار يككة
بواقع ( )36ساعة معتمدة ،أن يتقدم المتحان شامل يت قككرر وف قككا لنتائ جككه من حكه الدر جككة ,وا لككذي ي تككألف
مككن سككتة م سككاقات مككن ضككمن امل سككاقات االجبار يككة يف اخل طككة و هكي (احملا سككبة اإلدار يككة اال سككرتاتيجية,
ومعايري احملاسبة واالبال املالي الدولية ,والتحليل املالي واحملاسيب املتقدم ,و تككدقيق احل سككابات املت قككدم,
وإدارة مال يككة متقد مككة ,وإدارة ا حملككافظ اال سككت مارية) ،ويف حككال ل يككتمكن الطا لككب/ة مككن اجت يككاة
االمت حككان ال شككامل يع طككى الطا لككب فر صككة ان يككة ف قككط ،ويف حككال عككدم اجت يككاةه لالمت حككان ال شككامل لل مككرة
ال انية بنجال مينح الطالب شهادة الدبلوم العالي يف احملاسبة والتمويل.

754

توصيف مقررات برنامج ماجستير االدارة والسياسات العامة:
 6204م رااائج الب حااث العل مااي يف الع لاايم اال ار مااة  3ساااعات معت ماادة  2ن ظااري ،
1عملي)
ي صككف امل سككاا مف هككوم الب حككث العل مككي وفل سككفاته ومناه جككه املختل فككة و تككرا وا سككاليب تنميت هككا يف
جمال العلوم االجتماعية مبا ميكّن الطلبة من حل املشكالت اليت توا جككه املنظ مككات العا مككة باإل سككلوب
الكمي و النوعي .كما سيتم تناول وباسلوب نظري وتطبي قككي مع مككق العنا صككر املختل فككة للب حككث العل مككي
بككدءا مككن صككياغة م شكككلة الب حككث ،وحتد يككد ا سككاليب املعاي نككة وادوات حتككع البيا نككات وحتلي لككها وت صككميم
البحث واعداد اخلطة البح ية وكتابة تقرير البحث وتقوميه .كما يربة امل سككاا الق ضككايا وامل شكككالت
امل عاصرة يف البحث العلمي يف جمككال الع لككوم االدار يككة واالجتماع يككة وكيف يككة التعا مككل مع هككا .ك مككا سككيتم
الت طككرا اىل ادوات التحل يككل االح صككائي لبيا نككات الب حككث العل مككي واال سككاليب احملو سككبة اخلا صككة بتحل يككل
البيانات.

 6205اال ارة العامة املتقدمة  3ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا امل سككاا مو ضككوع االدارة العا مككة كح قككل درا سككي ،وي نككاقش مف هككوم االدارة العا مككة
وا هككدافها ودور هككا يف اجملتم عككات املعا صككرة ،وت طككور الف كككر االداري واالرا هككات احلدي ككة املختل فككة،
وكذلك تبحث يف اجلوانب التطبيقية يف االدارة العامة من خالل مناق شككة و ظككائف العمل يككة االدار يككة مككن
ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة ،وتركز على بيئة االدارة العامة ومضامينها االدارية يف الدول النامية.

 6201السياسات العامة  3ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا إىل التعريف مبفهوم السياسات العا مككة وت طككور هككذا الع لككم وظ هككوره ضككمن ح قككل
االدارة العا مككة ،وعال قككة ع لككم السيا سككات العا مككة بككالعلوم اال خككرى وخا صككة االدارة العا مككة وامل سككتويات
اخلا صككة بالسيا سككات العا مككة ع لككى امل سككتوى ال عككام وم سككتوى هرم يككة الب نككاء املؤس سككي للدو لككة واحلكو مككة،
والتعرف إىل حتليل السياسات العامة من حيث االتر املنهجية واالبعاد واهميت هككا و منككاذج ا ختككاذ ال قككرار
يف السياسات العامة ومراحلها والفاعلني يف صنع السياسات العامة ومن فككذيها وتقيم هككا و كككذلك تزو يككد
الطل بككة بأ سككاليب حتل يككل السيا سككات العا مككة وال يككات التنف يككذ للسيا سككات واهم يككة عمل يككة التنف يككذ يف صككنع
السيا سككات العا مككة و مككا قككد يوا جككه التنف يككذ مككن صككعوبات ا نككاء عمل يككة التنف يككذ ك مككا يت طككرا امل سككاا اىل
اجلهات املعنية بعملية التنفيذ وتتوىل مسؤولية تنفيذ السياسات العامة او اال شككراف علي هككا والت عككرف إىل
امل سككتلزمات العمل يككة لتنف يككذ السيا سككات العا مككة مككن عنا صككر ماد يككة ومعنو يككة وتنظيم يككة وتعر يككف الطا لككب
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مبفهوم التقييم للسيا سككات العا مككة وانوا عككه ومتطل بككات هككذه العمل يككة واجل هككات ا لككيت ت تككوىل عمل يككة التق يككيم
واملعايري اليت يستند الي هككا يف تق يككيم السيا سككات واملتطل بككات الالة مككة لككذلك باإل ضككافة لعال قككة السيا سككات
باملواةنة العامة .

 6210ا ارة امليار البشرمة :مدخل اسرتاتيجي  3ساعات معتمدة  3نظري)
ي صككف امل سككاا و مبككنهج ت كككاملي ةككولي ب نكّاء االن شككطة كا فككة ذات العال قككة بككاإلدارة املعا صككرة
لل مككوارد الب شككرية يف املنظ مككات العا مككة بككدءا مككن التخ طككيط لل قككوى العام لككة مككرورا باال سككتقطاب والت عككيني
وال تككدريب والت طككوير وال ت عككويض والسيا سككات املعت مككدة للروا تككب واال جككور وت قككويم االداء وانت هككاءع بككالربامج
املختلفة لالستغناء عن العاملني سواء باالستقالة ،او ال طككرد ،او التقا عككد ،او الو فككاة .ك مكا يككربة امل سككاا
ال سككياقات القانون يككة إلدارة ا ملككوارد الب شككرية يف املنظ مككات العا مككة و كككذلك الو سككائل واالدوات الناج حككة
إلدارة عال قككات الع مككل ،اي عال قككة ال عككاملني او االدارة العمال يككة بككإدارات املنظ مككات العا مككة .ك مككا ي صككف
امل سككاا اال سككاليب احلدي ككة يف ادارة قوا عككد البيا نككات لككنظم املعلو مككات املتعل قككة بككالقوى العام لككة وكيف يككة
ا سككتخدامها وتكي يككف ا لككربامج احملو سككبة ون ظككم املعلو مككات يف جمككاالت معي نككة مككن ا ملككوارد الب شككرية مبككا
ي سككاعد ع لككى ا ختككاذ قككرارات فاع لككة م ككل :ب نككاء اال سككرتاتيجيات ،االخت يككار والت عككيني ،وال تككدريب،
والتعويض ....اخل.

 6213السياسات املالية امليازنات العامة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املساا االتار العام للسياسات املالية من خالل دراسة نظر يككات اإلدارة املال يككة العا مككة
وأهميت هككا يف ا لككدول احلدي ككة ،وم صككادر التمو يككل ال عككام وتت بككع ت طككور قوا عككد وأ هككداف السيا سككات املال يككة،
ويركز املساا على أهمية السياسات املالية ودور هككا الفا عككل يف اال سككتغالل األم ككل لل مككوارد املال يككة وا هككم
الفاعلني يف صنع هذه السياسات على املستوى احمل لككي وامل سككتوى ا لككدولي .ك مككا يت نككاول امل سككاا تو ضككيح
املواةنات العامة ومبادئها وأنواعها كإتار الختاذ القرارات املالية وحتد يككد السيا سككات املال يككة ا لككيت يككتم
ترحتتها ضمن بنود املواة نككة العا مككة  .و لككن يقت صككر هككذا امل سككاا ع لككى النظر يككات واأل سككس وامل فككاهيم املال يككة
وإمنا سيشمل الواقع التطبيقي .ا يف فلسطني.

 6202ا ارة الد لة  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا امل سككاا ت طككور مف هككوم ومكو نككات الدو لككة احلدي ككة وامل سككتويات االدار يككة ا لككيت ت شككملها
الدولة وكذلك ابرة ا.يئات املركزية واحمللية اليت تتشكل منها مع ت نككاول ت صككنيفات ا لككدول وانواع هككا
واالل يككات ا لككيت يككتم في هككا صككنع السيا سككات العا مككة و فككق كككل ت صككنيف ,ك مككا يت نككاول امل سككاا دور اجملت مككع
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ا ملككدني يف الدو لككة احلدي ككة وقوا عككد التم يككل للمجت مككع يف مكو نككات الدو لككة احلدي ككة وعال قككة ال سككلطات
ال الث مع بعضها البعض وكيف تؤ ر هذه العالقة على صنع السياسات العامة يف الدولة.

 6212اخالقيات اال ارة العامة  3ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل سككاا اىل تعر يككف الطل بككة بككأبرة األخالق يككات ا لككيت جيككب أن يتح لككى ب هككا املو ظككف يف
املنظمات على اختالف هككا وخبا صككة يف املنظ مككات العا مككة ومعر فككة املق صككود باملنظ مككة األخالق يككة واأل سككس
ا لككيت ت سككتند الي هككا والنظر يككات ا لككيت تعت مككد علي هككا أخالق يككات الوظي فككة العا مككة  ,ك مككا يت نككاول امل سككاا
األخالق يككات ا لككيت ع لككى الق يككادة االل تككزام ب هككا ,وي نككاقش كككذلك مككدونات ال سككلوك االخالق يككة اخلا صككة
بالقطاع العام واملؤسسات األهلية يف التجارب الدولية ويف فل سككطني ,ودور البي ئككة يف تعز يككز األخالق يككات
املهن يككة يف الوظي فككة العا مككة ك مككا يت نككاول امل سككاا دور اإلدارة يف توج يككه وتنم يككة ال سككلوك االخال قككي وخ لككق
م نككاخ تنظي مككي م عككزة لل سككلوكات االخالق يككة وا ككر هككذه األخالق يككات يف حتق يككق ا هككداف املنظ مككة وتعز يككز
االنتماء والوالء للموظفني.

 6245حلقة حبث  3 :ساعات معتمدة  3عملي)
" اجباري ملسار الشامل فقط "
يتم العمل يف هذا املساا على قككراءة وحتل يككل ومناق شككة عككدد مككن األ ثككاث املن شككورة يف أوع يككة ن شككر
ملك مككة وب شكككل حتككاعي حككول موا ضككيع متقد مككة وط تككارة يف الرب نككامج ال عككام ويف جمككال الرتك يككز
حيككددها الرب نككامج وأ سككتاذ امل سككاا ع لككى أن ي قككوم كككل تا لككب بإ عككداد درا سككة متقد مككة ملو ضككوع ط تككار يف
الربنامج العام أو تبعا لتخصص الطالب من ضمن مواضيع املساقات اليت يطرح هككا الرب نككامج وذ لككك ب نككاء
ع لككى توج هككات الطل بككة املختل فككة ب هككدف التع مككق يف درا سككتها وحتلي لككها .كتا بككة ثككث متع مككق و عككرض
نتائجه .ويشمل املساا مناقشة مبادئ األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي.

 6215حتل ياال السيا سااات االقت صااا مة االجتماع يااة يف فل سااطة 3 :ساااعات
معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  6201 :السياسات العامة  ،اجباري ملسار الشامل فقط
ي نككاقش هككذا امل سككاا ا هككم السيا سككات ا لككيت حتككدد امل عككال االقت صككادية واالجتماع يككة يف البي ئككة
الفل سككطينية مككن خككالل الت عككرف إىل آل يككة صككنع السيا سككات العا مككة يف ا جملككال االقت صككادي واالجت مككاعي
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وال فككاعلني ا ملككؤ رين يف عمل يككة صككنع هككذه السيا سككات وا هككم امل شكككالت ا لككيت ت قككع ع لككى أول يككات صككناع
السياسات العامة كما يتناول املساا دو ر املنظ مككات األهل يككة والق طككاع ا خلككاص وا ملككوتن يف صككنع ور سككم
ت لككك السيا سككات وال يككات التنف يككذ والتق يككيم لت لككك السيا سككات ك مككا يككدخل امل سككاا يف حككاالت عمل يككة
للسياسات اقتصادية واجتماعية من واقع البيئة الفلسطينية.

 6218إ ارة املشارمع يف املؤسسات  3 :ساعات معتمدة  2نظري  1،عملي)
يت نككاول هككذا امل سككاا مككدخل إىل إدارة امل شككروع وتعر يككف للم شككروع ودورة ح يككاة امل شككروع واخت يككار
امل شككروع وأ سككاليب التخ طككيط والتن ظككيم والتق يككيم وجدو لككة امل شككروع وتوة يككع ا ملككواد ،ومراق بككة امل شككروع
و كككذلك الت حككديات وال صككعاب ا لككيت توا جككه امل شككروع و صككفات مككدير امل شككروع وم سكؤولياته وحتد يككد
ا سكرتاتيجيات الو صككول إىل األ هككداف ،ور سككم ميزان يككة امل شككروع ،ك مككا يت نككاول امل سككاا املخط طككات
الشبكية وآلية حتديد املسار احلرج ،وجدو لككة امل شككروع وإ عككادة اجلدو لككة ،باإل ضككافة إىل م صككادر حو يككل
املشروع  ،وحتليل ال سككوا وحتل يككل مو قككع امل شككروع ،إدارة ال شككراء وامل سككتودعات في هككا ،ودور هككا يف حتق يككق
التنمية االقتصادية ،وأسباب جنال وفشل املشروع.

 6224العالقات العامة الد لية  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا امل سككاا تعر يككف امل فككاهيم األسا سككية للعال قككات العا مككة وتطور هككا وأهميت هككا ع لككى أن هككا
ممارسة وتطبيق وليس جمرد تنظري ،أيضاً هي أحدى وسائل الرتويج وال تككأ ري ع لككى ا لككرأي ال عككام ،مو قككع
العالقات العامة يف جمال اإلدارة ،ثوث العال قككات العا مككة ،التن ظككيم اإلداري للعال قككات العا مككة ،وأ نككواع
العالقات العامة م دور االتصال يف العالقات العامة ،ودور العالقات العامة يف إدارة األةمات و كككذلك
الن هككوض باملؤس سككة ،ك مككا يت طككرا امل سككاا لت نككاول العال قككات الدول يككة مككن ح يككث االت صككال والتوا صككل
والت شككبيك مككع املؤس سككات الدول يككة .ك مككا يت طككرا امل قككر لككدور مككوظفي العال قككات العا مككة باال سككتعانة
باملستشار اخلارجي ،كما يتطرا املساا جملموعة من املواضيع ذات الطبيعة اخلا صككة بع مككل العال قككات
العا مككة من هككا :بككرامج اإل عككالم ا خلككارجي ،ا لككربامج اإلعالم يككة ا.جوم يككة ،ا لككربامج اإلعالم يككة الدفاع يككة،
برامج التصدي للشائعات والدعاية الكاذبة ،برامج استقبال الشكاوي والرد علي هككا ،بككرامج األة مككات
واملشكالت الطارئة.
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 6225ن ظاام املعلي مااات احلكي مااة االلكرت ن يااة 3 :ساااعات معت ماادة  2ن ظااري،
1عملي)
يهدف املساا إىل تعريف الطا لككب بامل فككاهيم األسا سككية ألنظ مككة املعلو مككات و مككدى تككأ ري وفا ئككدة هككذه
النظم على األعمال اإلدارية يف املؤس سككات العا مككة باعتبار هككا عن صككراً مه مكاً للتخ طككيط والتن سككيق وا ختككاذ
القرارات يف املؤسسة ،وشرل البيئة التحتية الالةمة لتطبيق نظام املعلو مككات ،ك مككا يككتم الت طككرا أل نككواع
نظم املعلومات اإلدارية حسب املستويات والوظائف اإلدارية كذلك تككرا تككوفري األ مككن واحلما يككة لن ظككام
املعلو مككات ،ك مككا يت طككرا امل سككاا لل حككديث عككن جككرائم احلا سككوب واالنتها كككات األخالق يككة بأخالق يككات
احلا سككوب سككواء مككا يتع لككق بككالفرد أو الع مككل والتعا مككل ،ك مككا يت طككرا امل سككاا لل حككديث عككن توظ يككف
تكنولوجيا املعلو مككات واالت صككاالت يف ا خلككدمات احلكوم يككة مككن خككالل الت طككرا إىل عككدد مككن امل فككاهيم
اخلاصة باحلكو مككة اإللكرتون يكة ،ومرا حككل ت طككوير املوا قككع االلكرتون يككة ،والت حككديات االدار يككة لت طككوير
بككرامج احلكو مككة االلكرتون يككة ،امل عككايري العامل يككة لت طككوير املوا قككع االلكرتون يككة ،الت عككرف ع لككى متطل بككات
الت حككول حنككو احلكو مككة االلكرتون يككة ،ا لككتغريات الالة مككة يف اجلوا نككب االدار يككة يف ظككل احلكو مككة
االلكرتونية.

 6206التميمل الد لي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا ا مل سككاا مف هككوم التمو يككل ا لككدولي وظ هككور هككذا املف هككوم يف الع صككر ا حلككديث وعالق تككه
بالعال قككات الدول يككة وا سككعار ال صككرف والع مككالت االجنب يككة وانت قككال رؤوس اال مككوال بككني ا لككدول ودور
املؤسسات املال يككة الدول يككة كالب نككك ا لككدولي و صككندوا الن قككد ا لككدولي يف توج يككه السيا سككات العا مككة ل لككدول
و كككذلك يت نككاول امل سككاا م صككادر التمو يككل ا لككدولي ومف هككوم الع جككز وال فككائض يف م يككزان ا ملككدفوعات ك مككا
يت نككاول امل سككاا ا بككرة االة مككات املال يككة ا لككيت واج هككت االقت صككاد ال عككاملي وخبا صككة األة مككة اآل سككيوية واألة مككة
املالية اليت نشأت عن أةمة الرهن الع قككاري و كككذلك ا بككرة الع قككود ا لككيت مي كككن ان تن شككا ضككمن التمو يككل
الدولي.

 6240ميضيعات خاصة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا اىل تعزيز معرفة الطالب ببعض املو ضككوعات االدار يككة املعا صككرة يف ح قككل االدارة
والسيا سككات العا مككة مككن خككالل تككرل مو ضككوعات متنو عككة معا صككرة ،م ككل ال شككراكة بككني الق طككاع ال عككام
وا خلككاص واخلصخ صككة ،وادارة الو قككت واحلوك مككة ،وا سككاليب م شككاركة ا ملككواتنني يف خ طككط التنم يككة،
ودور ا لككتغريات الدول يككة والعو ملككة يف ال تككأ ري ع لككى ح قككل االدارة العا مككة ،هككذا باإل ضككافة إىل الت طككرا إىل
موضوعات ذات صلة بتغري دور احلكومة يف اجملتمع وغريها من املوضوعات املعاصرة.
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 6228إ ارة اجلي ة التميو يف املؤسسات  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا إىل تزويد الطالب باألساليب واملفاهيم العلمية احلدي ة يف جمال إدارة ا جلككودة وا لككيت
تعد من أهم مقومات جنال املؤس سككة ع لككى امل سككتوى احمل لككي وا لككدولي ،ويغ طككي هككذا امل سككاا ت طككور مف هككوم
اجلودة ،وأدوات حتسني اجلودة ،وجداول الضبط واملراق بككة ،وت كككاليف ا جلككودة ،والعال قككة بككني األ يككزو
وإدارة اجلودة ،و مداخل تطب يككق إدارة ا جلككودة وسل سككلة امل عككايري الدول يككة .ك مككا يت طككرا امل سككاا إىل أ سككس
املقارنة املرجع يككة كون هككا أ حككد ادوات حت سككن تككرا الع مككل ،واحل يككود السدا سككي ( سككيجما  )6وت كككاليف
اجلودة ،وكذلك أهمية الضبط االحصائي للجودة.

 6235ا ارة التعاقد يف املؤسسات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل سككاا إىل تعر يككف الطا لككب مبف هككوم الع قككد االداري وا بككرة صككور الع قككود اإلدار يككة مككن ع قككود
املقاوالت واالشغال واخلدمات باإلضافة لعقود الشراء والتأجري وغريها مككن صككور التعا قكد يف الن ظككام
الفلسطيك وذلك من خالل تناول قوانني ال شككراء احل كككومي ل لككواةم وا خلككدمات واال شككغال و مككا ت ضككمنته
هذه العقود من اجراءات والية اخت يككار املتعا قككدين ويت طككرا امل سككاا إىل امل سككؤولية التعاقد يككة والتزا مككات
املتعاقدين والتزامات االدارة وكذلك سلطات االدارة يف مواجهة املتعاقد معها وا نككواع ا جلككزاءات ا لككيت
ميكن ان توقعها وح قككوا املتعا قككد مككع االدارة ح تككى نها يككة الع قككود و صككور انت هككاء الع قككود ،ك مكا يت طككرا
امل سككاا إىل ب عككض الع قككود ا لككيت حككت يف البي ئككة الفل سككطينية كع قككود شككركات االت صككاالت والكهر بككاء
وغريها من العقود وكذلك عقود الشراكات مع القطاع اخلاص.

 6207نظم احلكم احمللي :مدخل مقارن 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا اىل اع طككاء الطا لككب ف كككرة عككن ن شككأة االج هككزة احملل يككة ،وحتد يككد مف هككوم الالمركز يككة
االدارية ،واشكا.ا ،واهدافها ،وتوضيح م عككايري املقار نككة بككني احل كككم احمل لككي واالدارة احملل يككة ،وب يككان
ار كككان االدارة احملل يككة .و كككذلك تر كككز ا ملككادة ع لككى ت شكككيل ا جملككالس احملل يككة ،ون ظككم ال عككاملني في هككا،
ودراسة العالقة بني االدارة احملل يككة واحلكو مككة املركز يككة ،وحتد يككد امل شككاكل ا لككيت ت عككاني من هككا االدارة
احملل يككة يف فل سككطني ع لككى ضككوء رككارب ب عككض ا لككدول العرب يككة وا لككدول الغرب يككة واظ هككار عنا صككر التوا فككق
االختالف بني هذه النظم والنظام الفلسطيك.

 6214اال ارة االسرتاتيجية 3 :ساعات معتمدة  2نظري1 ،عملي)
ي صككف امل سككاا وبطري قككة خال قككة املكو نككات االر بككع لأل منككوذج ال عككام لككإلدارة اال سككرتاتيجية كون هككا
مكو نككات مرتاب طككة ومتتاب عككة بككدءا مككن التحل يككل اال سككرتاتيجي للبي ئككة ب شككقيها الداخل يككة واخلارج يككة ،ككم

760

مرح لككة صككياغة اال سككرتاتيجية او ب نككاء اخل طككط اال سككرتاتيجية ،و مككن ككم التنف يككذ اال سككرتاتيجي وا خككريا
الرقابة االسرتاتيجية .كما سيتم ابراة النماذج الع صككرية اال خككرى للتخ طككيط اال سككرتاتيجي يف املنظ مككات
احلكومية .وسيتم كذلك البحث يف اإلتار ال عكام ل لككتفكري اال سككرتاتيجي واال شكككال املختل فككة للع مككل
اال سككرتاتيجي ،و سككيتم الرتك يككز وب شكككل م سككتفيض ع لككى عنا صككر التخ طككيط اال سككرتاتيجي بككدءا مككن
صككياغة رؤ يككة املنظ مككة العا مككة ور سككالتها وا هككدافها اال سككرتاتيجية واال سككرتاتيجيات املنا سككبة وا خككريا
السياسات املالئمة لتنفيذ االسرتاتيجية وحتقيق اهداف املنظمة العامة ورؤيتها ورسالتها .ك مككا ير كككز
املساا على اجلوانب العملية والتطبيقية يف صياغة اخلطط االسرتاتيجية للمنظمات العامة.

 6248الرسالة  6ساعات معتمدة  0نظري  6 ،عملي)
متطلب سابق 6204 :مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلدارية
( لطلبة مسار الرسالة فقط)
هذا املساا يقتصر فقط على تلبة مسار الرسالة ،وف يككه ط تككار الطا لككب/ة وبالتن سككيق مككع م شككرفه
مو ضككوع ًا ث يكاً يع كككس م شكككلة مككا ،و يككتم معاجلت هككا و فككق األ صككول البح يككة ا لككيت تعلم هككا الطا لككب يف
مساا مناهج البحث العلمي .ويتوجب على الطالب/ة يف مسار الرسالة إعداد رسالة ماجستري يف أحد
االدارة والسياسات العامة أو بعض القضايا األ خككرى ذات العال قككة يف بي ئككة الع مككل الفل سككطيك .ومي كككن
تسجيل ساعات الرسالة ب عككد اجت يككاة ( )21سككاعة بن جككال ،وأن ي كككون مككن بين هككا م نككاهج الب حككث العل مككي
يف العلوم اإلدارية.
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توصيف مقررات برنامج ماجستير القيادة واإلدارة االستراتيجية:
 6250الق يااا ة اال ار مااة املتقد مااة :امل دااائيم الرظر مااات  3ساااعات معت ماادة 3
ساعات نظري)
يهدف هذا املساا إىل العريف مبفهوم القيادة واهميتها وا لككدور ا لككذي ت قككوم بككه يف العمل يككة االدار يككة
انطالقا من متطل بككات ال قككرن ا حلككادي والع شككرون ،ك مككا ي عكرّف بككالتطورات احلدي ككة يف الق يككادة االدار يككة
م ل القيادة التحويلية ومتطلباتها والقيادة التبديل يككة والق يككادة االست شككرافية وبيئت هككا ،ك مككا ي صككف امل قككرر
دور الق يككادة يف ت طككوير املنظ مككات وجع لككها أك ككر مواك بككة ل لككتغريات امل سككتمرة يف بي ئككة االع مككال .وي عكرّف
امل سككاا بككبعض الن مككاذج والنظر يككات واال منككا القياد يككة املعا صككرة يف الق يككادة االدار يككة ،وي قككدم كككذلك
حاالت دراسية ناجحة يف القيادة االدارية سواءع على املستوى احمللي او العربي او الدولي.

 6252ترمية املهارات القيا مة  3ساعات معتمدة  2نظري  1 ،عملي)
يصف املساا املهارات ا لككيت جيككب ان ميتلك هككا القا ئككد االداري الع صككري كككي ي سككتطيع ال تككأ ري يف
اف كككار اال خككرين و سككلوكاتهم واحل صككول ع لككى أف ضككل اداء مككنهم ل صككاحل املنظ مككة .و مكن هككذه امل هككارات:
مهارات االتصال والتواصل مع اآلخرين (أ فككراد ،أو و حككدات ادار يككة ،أو منظ مككات) سككواءع دا خككل التن ظككيم
او خار جككه ،م هككارات التن سككيق والتوج يككه ،حككل النزا عككات وال صككراعات احلا صككلة دا خككل التن ظككيم او مككع
ا حملككيط ا خلككارجي ،التحف يككز بأ شكككاله املختل فككة ،تعز يككز ال قككدرات التفاو ضككية لككدى ال قككادة االدار يككني،
العمل يف ظل الضغوتات ،والقدرة على حل امل شكككالت وا ختككاذ ال قككرارات سككواء التكتيك يككة من هككا او
اال سككرتاتيجية .ك مككا ي صككف امل قككرر الو سككائل واالدوات ا لككيت مي كككن توظيف هككا إلك سككاب ال قككادة امل هككارات
القيادية الالةمة.

 6209ا ارة السليك الترظيمي  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يهدف امل سككاا اىل التعر يككف بال سككلوك االن سككاني يف الع مككل و ملككددات سككلوك اال فككراد كالشخ صككية
االن سككانية واالدراك ،والتع لككيم ،وغري هككا ،والتعر يككف باجلما عككات ودينام يككات عم لككها وتطبيقات هككا وحتل يككل
أ ر هككا يف ال سككلوك االن سككاني لأل فككراد واجلما عككات يف املنظ مككات .ك مككا ي عكرّف امل سككاا مب فككاهيم الدافع يككة
واحلافز يككة ونظريات هككا املختل فككة ودور هككا يف ال تككأ ري يف سككلوك اال فككراد يف الع مككل .وي صككف امل سككاا اي ضككا
ا ملككتغريات ا.يكل يككة والرمس يككة يف املنظ مككات وأ ر هككا يف ال سككلوك االن سككاني .وي عكرّف امل سككاا كككذلك
بالعوا مككل ال سككلوكية يف املنظ مككات كاالت صككال ،وال تككأ ري والن فككوذ ،وال نككزاع ،والق يككادة ،وامل شككاركة
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االدار يككة وا شكككا.ا املختل فككة .ك مككا ي صككف امل سككاا م فككاهيم م ككل :الر ضككا ا لككوظيفي وامل نككاخ املؤس سككي
واخالقيات الوظيفة وحيلل ابعادها املختلفة وترا قياسها.

 6257اإل ارة اال ساارتاتيجية :ماادخل ن ظااري تطبي قااي  3ساااعات معت ماادة 2
نظري  1 ،عملي)
ي صككف امل قككرر وبطري قككة خال قككة املكو نككات االر بككع لأل منككوذج ال عككام لككإلدارة اال سككرتاتيجية كون هككا
مكونات مرتابطة ،ومتتاب عككة ،بككدءاً مككن التحل يككل اال سككرتاتيجي للبي ئككة ب شككقيها الداخل يككة واخلارج يككة ،ككم
مرح لككة صككياغة اال سككرتاتيجية او ب نككاء اخل طككط اال سككرتاتيجية ،و مككن ككم التنف يككذ اال سككرتاتيجي ،وا خككريا
الرقابة االسرتاتيجية .كما سككيتم الب حككث يف اإل تككار ال عككام ل لككتفكري اال سككرتاتيجي واال شكككال املختل فكة
للعمل اال سككرتاتيجي ،و سككيتم الرتك يككز وب شكككل م سككتفيض ع لككى عنا صككر التخ طككيط اال سككرتاتيجي بككدءا
من صياغة رؤية املنظمة ور سككالتها وا هككدافها اال سككرتاتيجية واال سككرتاتيجيات املنا سككبة وا خككريا السيا سككات
املالئ مككة لتنف يككذ اال سككرتاتيجية وحتق يككق ا هككداف املنظ مككة ورؤيت هككا ور سككالتها .ك مكا ير كككز امل سككاا ع لككى
اجلوا نككب العمل يككة والتطبيق يككة يف صككياغة اخل طككط اال سككرتاتيجية للمنظ مككات .ك مككا سككيتناول امل سككاا
التخطيط االسرتاتيجي يف املنظمات غري الرثية نظرا التساع حضورها يف االراضي الفلسطينية.

 6204مرائج البحث العلمي يف العليم اال ارمة  3سااعات معت مادة  1ن ظاري 2 ،
عملي)
ي صف املساا مفهوم البحث العلمي وفلسفاته ومناهجه املختلفة وترا واساليب تنميت هككا يف جمككال
العلوم االدار يككة واالقت صككادية مبككا مي ككّن الطل بككة مككن حككل امل شكككالت ا لككيت توا جككه املنظ مككات بأ شكككا.ا
املختلفة .كما سيتم تناول وباسلوب نظري وتطبي قككي مع مككق العنا صككر املختل فككة للب حككث العل مككي بككدءا مككن
صككياغة م شكككلة الب حككث ،وحتد يككد ا سككاليب املعاي نككة وادوات حتككع البيا نككات وحتلي لككها وت صككميم الب حككث
وا عككداد اخل طككة البح يككة وكتا بككة تقر يككر الب حككث وتقو ميككه .ك مكا يككربة امل سككاا الق ضككايا وامل شكككالت
املعا صككرة يف الب حككث العل مككي يف جمككال الع لككوم االدار يككة وكيف يككة التعا مككل مع هككا .ك مكا سككيتم الت طكرا اىل
ادوات التحليل االحصائي لبيانات البحث العلمي واالساليب احملوسبة اخلاصة بتحليل البيانات.

 6217الرقابة اإل ارمة يف املؤسسات  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يهدف املقرر إىل تعريف الطالب/ة باملبادئ واملفاهيم األساسية للرقابة اإلدارية مبا يف ذ لككك أ نككواع
ال رقا بككة اإلدار يككة وأدوات هككا الكم يككة والو صككفية  ،ومرا حككل العمل يككة الرقاب يككة و جمككاالت تطبيق هككا دا خككل
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املنظمة  .كما يهدف إىل إكساب الطالب/ة املهارات الالة مككة ا لككيت ت سككاعده يف اخت يككار وتطب يككق األداة
الرقابية املناسبة اليت تتفق وتبيعة ومتطلبات العمل

 6264مناذ عاملية يف القيا ة الراجحة  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يتناول هذا املقرر تعريف الطالب/ة اجملال الناشا من القيادة العاملية ،من خالل ح كككني الطل بككة
باستك شككاف ف هك م تككاري وأ صككول الق يككادة العامل يككة وامل نككاهج النظر يككة يف بي ئككة مع قككدة وا ضككمن سككياقات
حدي ككة .ك مككا سيستك شككف الطل بككة الت حككديات للو صككول إىل امل صككادر األول يككة ألدب الق يككادة العامل يككة،
والتفكري بعمق وبشكل نقدي حول احلالة الراهنة للتنمية النظرية يف القيادة العامل يككة .ك مككا سككيتطرا
املقرر إىل استكشاف طتلف الكفاءات القيادية العاملية وكيفية تطبيق هككذه الك فككاءات يف طت لككف
املناتق وال قافات يف حتيع أحناء العال.

 6228إ ارة اجلي ة التميو  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يتناول هذا املقرر مف هككوم إدارة ا جلككودة ،مقو مككات إدارة ا جلككودة ،مقو مككات تطب يككق إدارة ا جلككودة يف
املؤس سككات وو سككائل التغ لككب علي هككا ،ا جلككودة ال شككاملة ك مككدخل لتح سككني وح يككز األداء يف املؤس سككات،
وإدارة األداء امل تككواةن وتطبيقا تككه وبطا قككات األداء امل تككواةن ،وإدارة الت غككيري والتعا مككل مككع مقاو مككة الت غككيري
وسبل إجنال مبادرات التطوير والتغيري يف املؤسسة.

 6266أخالقيات القيا ة  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يتعرف الطالب/ة من خالل مقرر أخالقيات القيادة ع لككى تبي عككة ال سككلوكات األخالق يككة يف بي ئككة
العمل ومعرفة تبيعة القرارات األخالقية واألدوات الالةمة جلعل القرار أخالقيا ،كما يت عككرف ع لككى
أخالقيات األع مككال لككدى ا ملككديرين ،وآل يككات تهي ئككة بي ئككة أع مككال أخالق يككة ،وف هككم األخالق يككات التنظيم يككة
وكيفية التعامل معها مككن خككالل ف هككم سككلوك املو ظككف و سككلوك أ صككحاب األع مككال وآل يككة إدارة ال صككراع
األخال قككي بينه مككا ،ك مككا يككتعلم الطا لككب/ة كيف يككة تعا مككل ال شككركات مككع اجملت مككع مككن خككالل
مسئولياتها اجملتمعية .ويتم حتقيق هذه األ هككداف وامل ضككامني مككن خككالل مناق شككة جممو عككة مككن ا حلككاالت
الدراسية اليت تهدف اىل إبراة اجلوانب التطبيقية .ذا املساا.
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 6268نظم املعليمات

رئا يف التخطيط االسرتاتيجي  3ساعات معت مادة 2

نظري  1 ،عملي)
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تعر يككف الطا لككب/ة مب فككاهيم ن ظككام املعلو مككات اال سككرتاتيجي وكيف يككة
استخدامه لتحقيق خربة تنافسية ،وأ نككواع تكنولوج يككا املعلو مككات ا لككيت ت سككتخدم مل سككاعدة ا سككرتاتيجيات
األع مككال مككن أ جككل احل صككول ع لككى قي مككة م ضككافة ،إ ضككافة للت عككرف إىل امل فككاهيم األسا سككية لككإلدارة
االسرتاتيجية والعالقة بينها وبني نظام املعلومات االسرتاتيجي.

 6269اختاذ القرار :مدخل قانيني  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يتناول هككذا امل قككرر عمل يككة ا ختككاذ ال قككرار .م سككاهمة الن ظككام يف هككذه العمل يككة .ت قككويم األنظ مككة اإلدار يككة
الداع مككة وعمل يككة ب نككاء ال قككرار .النمذ جككة وت طككوير ا ختككاذ ال قككرار .أنظ مككة املعلو مككات لككإلدارة العل يككا .األنظ مككة
اخلبرية وأنظ مككة إدارة املعر فككة ،ك مككا يت نككاول امل قككرر عككرض أل هككم اال سككاليب الو صككفية والكم يككة ال ختككاذ
القرارات كما يتضمن املقرر عرض ملراحل عمل يككة ا ختككاذ ال قككرارات و صككور امل شككاركة في هككا ،باإل ضككافة
للتبع يككات القانون يككة جككراء ا ختككاذ ال قككرار االداري ،وا لككنهج مت عككدد التخص صككات للبي ئككة القانون يككة يف بي ئككة
الع مككل باالعت مككاد ع لككى عنا صككر مككن ال قككانون ،واالقت صككاد السيا سككي ،واألع مككال التجار يككة الدول يككة،
واأل خككالا ،وامل سككؤولية االجتماع يككة ،واإلدارة ،بككالرتكيز ع لككى الق ضككايا اإلدار يككة ا لككيت توا جككه ا ملككديرين
التنفيذيني يف خططهم ،ويف التنظيم ،واألفراد ،والقيادة ،والسيطرة على عمليات شركة.

 6270امليازنات ترمية امليار  3 :ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يت نككاول هككذا امل قككرر التعر يككف بأهم يككة ال قككوائم املال يككة واملواة نككات التقدير يككة أل غككراض التحل يككل
والتخطيط املالي ،وذلك بهدف رديد نقا القوة الضعف يف اداء املنشحت من أجل تعزيز ما هككو قككوي
ومعاجلة ما هو ضككعيف .ك مككا تت نككاول أي ضككا" التعر يككف بالن سككب املال يككة كأ حككد الو سككائل لتحل يككل ال قككوائم
املال يككة اىل جا نككب و سككائل أ خككرى مككن أ جككل ا لككتمكن مككن عمل يككة التخ طككيط امل سككتقبلي لل مككوارد املال يككة ،
وخباصة ما يتعلق بالتخطيط لالحتياجات املالية واعداد املواةنة النقدية

 6272القيا ة الريع االجتماعي  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
ير كككز هككذا امل قككرر ع لككى حملككة عا مككة عككن رككارب ال قككادة مككن الر جككال والن سككاء القياد يككات بككالرتكيز
على االسباب والتجارب اليت اكتسبتها النساء يف الوقت احلا ضككر وا لككيت اهلت هككا للو صككول إىل منا صككب
قيادية  ،كما يبحث يف االسباب اليت تدفع الر جككال ل تككبك القنا عككة بككاحقيتهم ب شكككل كككبري للو صككول
للق يككادة أك ككر مككن املرأة،ك مككا ي طككرل بع ضككا مككن املقرت حككات ملعا جلككة هككذه امل سككائل ،وي سككتعرض امل قككرر
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م سككار الب حككث مككن جممو عككة متنو عككة مككن التخص صككات يف الع لككوم االجتماع يككة ،مبككا يف ذ لككك ع لككم ا لككنفس
االجتماعي وعل م االجتماع واالقتصاد والعلوم السياسية واإلدارة والعلوم التنظيمية ،واألن روبولوجيا.

 6274القيا ة

رئا يف ا ارة ال صاراع الت داا ض  3سااعات معت مادة  3سااعات

نظري)
يت نككاول هككذا امل قككرر م نككع وإدارة ال صككراعات الداخل يككة واخلارج يككة ا لككيت توا جككه قككادة ال يككوم ،حتد يككد
االستجابا ت املعتادة حلاالت الصراع ،أساليب الصراع املختلفة وكيفية االستفادة مككن ال بككدائل ملعا جلككة
الصراع قبل حدو ككة بككدال مككن أ سككلوب رد الف عككل ،إ جككراء حتقي قككات لتق صككي احل قككائق يف م كككان الع مككل،
ب نككاء م هككارات حككل ال نككزاع مككن خككالل املفاو ضككات األسا سككية ،والعمل يككات لت سككوية املناة عككات ،تككرا و منككاذج
إ جككراء مناق شككات ب نككاءة مككع ال عككاملني ع لككى املوا ضككيع مبككا يف ذ لككك و ضككع أ هككداف األداء ،التغذ يككة الراج عككة
وخ طككط حت سككني األداء ،تككرا درا سككة ال صككراع يف أ مككاكن الع مككل الداخل يككة بككني األ فككراد و فككرا الع مككل،
الصراع اخلارجي مع العمالء ،واالسرتاتيجيات واملهارات املكتسبة وتطبيقها.

 6275إ ارة املرظمات الد لية  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يت نككاول امل قككرر التعر يككف باملنظ مككات الدول يككة ون شككأتها وتطور هككا ،والشخ صككية القانون يككة للمنظ مككة
الدولية ،واآل ار املرتتبة على االعرتاف بها ،كما يتناول املقرر دراسة أهم املنظمات الدولية والرتك يككز
ع لككى ب عككض املنظ مككات العامل يككة األك ككر شككهرة يف ال عككال ،وب عككض املنظ مككات والو كككاالت املتفر عككة عن هككا.
باإلضافة لتناوله دراسة أهم املنظمات اإلقليمية ،كمنظمة الدول العربية ،ومنظمة ا لككدول اإل سككالمية،
واالحتاد اإلفريقي وغريها.

 6277قيا ة التغيس الترظيمي  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يت نككاول امل قكرر دور الق يككادة يف إدارة الت غككيري دا خككل املنظ مككة والت غككيريات اجلوهر يككة و غككري اجلوهر يككة
املطلوبة يف املنظمة ،ويركز هذا املساا على حتديد وتوضيح مفهوم قيادة عملية الت غككيري ،وتت بككع ت طككور
مفهوم التغيري يف الف كككر اإلداري ،والت طككوير التنظي مككي وب يككان اهمي تككه ،وتبيع تككه وم سككتوياته ،ومناق شككة
حتديات التغيري ،وتوضيح العالقة بني التغيري وال قافة التنظيم يككة مككن ج هككة ،والت غككيري وا لككتعلّم التنظي مككي
مككن ج هككة أ خككرى ،وب يككان ا سككرتاتيجيات الت غككيري ومراح لككه ،والتعر يككف بالت حككديات ا لككيت تواج هككا عمل يككة
التغيري ،واسرتاتيجيات التغ لككب ع لككى مقاو مككة الت غككيري ،ك مككا يت نكاول مو ضككوع ا لككتمكني كأ حككد مككداخل
التغيري ،وموضوعات أخرى ذات عالقة.
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 6278االت صاااالت اإل ار مااة :ماادخل للق يااا ة الراج حااة  3ساااعات معت ماادة 3
ساعات نظري)
يهدف هذا املقرر لعرض آليات تطوير قدرة الطلبة على إ جككراء عمل يككة االت صككال الف عككال يف طت لككف
اجلوانب اإلدارية .ويغطي كل جوانب ووسائل عملية االت صككال ،االت صككال املك تككوب ،االت صككال اللف ظككي
واإلميائي (لغة اجلسم) ،االتصال عرب وسائل اإلعالم (م ل التلفاة  ،الفيديو كونفرنس) وأبرة مككا يككتم
الرتكيز عليه هو الرسائل واملذكرات ،والتلفون ،البحث عن عمل ،السرية الذاتية...اخل .كما تؤهل
الطالب/ة حلل مشكالت االتصال ومواجهتها بفعالية.

 6280التخطيط املالي االسرتاتيجي  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يركز هذا املقرر ع لككى التخ طككيط اال سككرتاتيجي في مككا يتع لككق ب قككرارات ال شككركات ا لككيت تفا عككل مككع
األ سككواا املال يككة .ك مككا ير كككز ع لككى ف هككم مف صككل لعمل يككة ا بككرام ال صككفقات املال يككة ،وحتد يككد ال غكرات
واال سككرتاتيجيات ل سككد الف جككوة ب شكككل ج يككد .ك مككا يت نككاول امل قككرر امل هككارات وامل فككاهيم األسا سككية لتق يككيم
ال شككركات ،و تككوفري امل صككادر املختل فككة لككرأس ا ملككال ،وحو يككل الن مككو املرت فككع ال شككركات املبتد ئككة ،وإ عككادة
هيكلة ال شككركات ( مبككا يف ذ لككك ت صككفية اال سككت مارات وعمل يككات ا لككدمج واال سككتحواذ) ،وتت بككع األ سككهم،
والت حككو و أ سككعار الفا ئككدة و طككاتر صككرف الع مككالت األجنب يككة ،وإ عككادة شككراء أ سككهمها وسيا سككة توة يككع
األربال وتصميم وتسعري األوراا املالية.

 6281القيا ة األمرية  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يت نككاول هككذا امل قككرر ا لككربط بككني األ مككن والق يككادة واجملت مككع ،وخا صككة يف ا لككدول النام يككة يف طت لككف
الفئات :الوتنية واإلقليمية والقارية .ويرد ذلك على خلف يككة األهم يككة البال غككة لعمل يككات الق يككادة والن تككائج يف
جهود األمن والتنمية يف العال النامي .كما يركز املقرر على تبيعة القيادة اجملتمع يككة وتأ ري هككا ع لككى
األ من داخل وعرب البلدان واملناتق النامية .فهم كيفي تؤ ر القيادة ع لككى اخلصو صككيات اجملتمع يككة ع لككى
تبيعة األمن .كما يغطي املقرر القدرة على تأمني املعلو مككات دا خككل املؤس سككات ال كككبرية أو ال صككغرية ،
وآلية رنب التهديدات األمنية املتزا يككدة وخا صككة يف ظككل الت طككور املعلو مككاتي .ك مككا يت طككرا امل قككرر لأل مككن
الف عككال ع لككى م سككتوى املؤس سككة مككن ح يككث اال مككن ا ملككادي وأ مككن املعلو مككات ،وأ مككن األ فككراد لتحق يككق اال مككن
الكلي على مستوى املؤسسة.
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 6282املدمر االسرتاتيجي 3 :ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يت نككاول هككذا امل قككرر تزو يككد الطل بككة بامل فككاهيم األسا سككية واأل تككر ،وأ سككاليب اإلدارة اال سككرتاتيجية،
واليت سوف تسمح للطلبة فهم ما جيب على املديرين القيام بككه جل عككل املنظ مككة  -سككواءع أكا نكت منظ مككة
خاصة أم منظمة عامة لتحقيق أداء متميز.

 6284اسرتاتيجيات التسيمق  3ساعات معتمدة  3ساعات نظري)
يت نككاول هككذا امل قككرر تزو يككد الطل بككة باملعر فككة ال ضككرورية لب نككاء اال سككرتاتيجيات ال تككـسويقية املنا سككبة
للمؤس سككات وال شككركات يف الق طككاعني ا خلككاص وال عككام .ذ لككك أن بي ئككة املؤس سككات ا ملككتغرية با سككتمرار
ت سككتوجب إت بككاع األ سككاليب واخل طككوات العلم يككة والعمل يككة املؤد يككة إىل ت صككميم وتنف يككذ ت لككك اال سككرتاتيجيات
الواقع يككة يف أ هككدافها ومب شككاركة كا فككة اإلدارات الرئي سككية يف ت لككـك املؤ سككـسات .ك مككا يت نككاول امل قككرر
ا لفوائد املمكنـة مـن وراء إتباع أدوات حتليل اسرتاتيجية معاصرة تطبق اآلن يف العديد مككن املؤس سككات
فـي الـدول املتقدمة .باإلضافة آللية بنـاء ا سككـرتاتيجيات ملككـدده ملار كككات سككلعية أو خدم يككة و مككن الوا قككع
احمللي وبناء على معلومات أك ـر واقعيـة التصاقاً ثياة األفراد واألسر واملؤسسات باختالف أنواع هككا.
كما يركز املقرر على اإلملام بـشرو وخطـوات التخطـيط اال سككرتاتيجي الت سككويقي ال نككاجح ل عككدد مككن
املاركات السلعية واخلدمية ذات الصلة.

 6260مشر ع حبث 3 :ساعات معتمدة  3عملي)
متطلب سابق 6204 :مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلدارية
لطلبة مسار الشامل فقط
هذا املساا يقتصر فقط على تلبة مسار ال شككامل ،وف يككه ط تككار الطا لككب/ة وبالتن سككيق مككع م شككرفه
موضوعا ث يا يعكس م شكككلة توا جككه مؤس سككة مككا او ق طككاع اقت صككادي م عككني او م شكككله ث يككة ع لككى
املستو ى الكلي ويتم معاجلتها وفق االصول البح ية اليت تعلمها يف مساا مناهج البحث العلمي .

 6299رسالة  6ساعات معتمدة  6عملي)
متطلب سابق 6204 :مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلدارية
لطلبة مسار الرسالة فقط
هذا املساا يقتصر فقط على تلبة مسار الرسالة ،وف يككه ط تككار الطا لككب/ة وبالتن سككيق مككع م شككرفه
موضوعا ث يا يعكس م شكككلة توا جككه مؤس سككة مككا او ق طككاع اقت صككادي م عككني او م شكككله ث يككة ع لككى
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امل سككتوى الك لككي و يككتم معاجلت هككا و فككق اال صككول البح يككة ا لككيت تعلم هككا يف م سككاا م نككاهج الب حككث العل مككي.
ويتو جككب ع لككى الطا لككب/ة يف م سككار الر سككالة إ عككداد ر سككالة ماج سككتري يف أ حككد جمككاالت الق يككادة واإلدارة
اال سككرتاتيجية وب عككض الق ضككايا األ خككرى ذات العال قككة ث قككول الق يككادة ضككمن بي ئككة الع مككل الفل سككطيك.
وميكن تسجيل ساعات الرسالة بعد اجتياة ( )21ساعة بنجال ،وان يكون من بين هككا م نككاهج الب حككث
العلمي يف العلوم اإلدارية.
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