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 في االدارة والسياسات العامةماجستير  تخصص . 5

 خمرجات التعلم املقصم ة:أ اًل: 

من املتوقع أن يزود هذا الربنامج سوا العمل واملؤسسات خبرررجيني ميتلكررون جمموعررة 

عرررارف هرررارات وامل قررردرات وامل .رررذا  ،مرررن ال شرررودة  يرررة من جرررات تعليم هرررا  ر شررركل يف جوهر لررريت ت ا

 الربنامج، وأهمها 

 املعرفة والفهم 

 حباث العلمية الوصفية والتحليلية والتجريبية يف جمال االدارة العامة.التعريف باأل .1

 التعريف بعلم االدارة العامة كعلم مهم يف ادارة املؤسسات احلكومية. .2

 ة يف ةيادة كفاءة العمل يف مؤسسات القطاع احلكومي.التعريف بدور حقل االدارة العام .3

 التعريف باملفاهيم العلمية املختلفة يف هذا احلقل. .4

 املهارات العقلية والذهنية 

فررررة .1 مرررري املختل حررررث العل سرررراليب الب سررررتخدام ا هررررارت يف ا يررررة امل لررررول ، تنم جيرررراد احل لررررك ال وذ

 دارة املؤسسات العامة.إاليت تواجه عمله اليومي يف  للمشكالت

 تنمية املهارات يف استخدام النظريات العلمية الجياد حلول ادارية يف ظروف العمل املختلفة. .2

 تنمية مهارات التحليل والرتكيب واختاذ قرارات يف الظروف املختلفة. .3

 تنمية مهارات استخدام التقنيات احلاسوبية للمساعدة يف حل املشكالت االدارية. .4

 املهارات العملية/ املهنية 

مررة .1 سررات العا برراإلدارة والسيا قررة  يررة يف املسررائل املتعل حرروث العلم قرردرة علررى اجنرراة الب لرره  ،ال مررا  و

 صلة بقضايا القطاع العام والسياسات اليت خترج عنه.

مررة  .2 علررى  ،القدرة على حتليل السياسات العامة والتعرف على اليات صررنعها يف املنظمررات العا

 ت على املستوى احمللي والدولي.ضوء اتساع دائرة الفاعلني يف صنع السياسا

عررامأامتالك مهارات حتليل الفرص والتحديات اليت ميكن  .3 هررم و ،ن تنشا يف بيئة القطرراع ال ف

 البيئة العامة اليت تصنع فيها السياسات العامة يف الدولة.

قررع  .4 يررة يف املوا فررة القدرة على ادارة املنظمات العامة واختاذ القرارات وفق منهجيات علم الوظي

 .يف املنظمات العامة

هررررا .5 شررررف عن يررررذ والك قررررات التنف فررررة مبعو مررررة  ،املعر سررررات العا يرررريم للسيا يررررات التق فررررة آل ومعر

 واستخدامها بأسلوب علمي.

 .تطبيق املعرفة العملية واستخدام التقنيات احلدي ة يف جمال اإلدارة والسياسات العامة .6
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 املهارات املنقولة 

جمرررررال ا .1 صرررررر يف  طرررررورات الع برررررة ت مرررررة مواك قرررررات احلكو يرررررا يف تطبي سرررررتخدام التكنلوج

 .االلكرتونية

 .العمل اجلماعي برول الفريق الواحد .2

جرره  .3 لرريت توا شرركالت ا يررل امل سررة وحتل بررداعي يف درا قرردي واال لررتفكري الن طرروير ا لررى ت قرردرة ع ال

 .هايماملنظمة بأساليب علمية وتوظيف املعارف يف حتليل السياسات العامة وتقي

 وتقنية املعلومات  االتصالمهارات 

 اجلمهور.والتعامل مع  بالتواصلاملهارات املتعلقة  توظيف .1

  .استخدام األساليب التكنلوجية احلدي ة  يف االتصال والتواصل يف املؤسسات احلكومية .2

 .يف املؤسسات احلكومية حتقيق االتصال الفعال بني فريق العمل .3

 االجتاهات والقيم والبعد األخالقي 

هررار .1 مررتالك م سررطيو وا هرراة االداري الفل كررومي يف اجل مررل احل قررع الع هررم وا حتررة آات ف يررة تر ل

 السياسات العامة من خالل القرارات واخلطط والربامج.

 االلتزام مبعايري السلوك املهو وأخالقيات الوظيفة العمومية. .2

 .تعزيز  قة املوا ن ومتلقي اخلدمة العامة بعمل املؤسسات احلكومية .3

 .اجملتمعواضح ملسؤولياتهم املهنية واألخالقية جتاش الفهم ال .4

 

 :سمق العمل -ثانيًا 

كررن  هررات أمي لرردى اجل فررة  يررة املختل سررتويات اإلدار ظررائف يف امل مررن الو كرر ري  جيررون ال شررغل اخلر ن ي

 اآلتية 

 
 الوةارات وحتيع املؤسسات احلكومية. .1

 ا.يئات األهلية واخلريية. .2

 هلية.املؤسسات احلكومية واألدراسات يف حباث والدوائر األ .3

يرررة .4 خلررردمات التعليم ئرررر ا صرررحية ،دوا يرررة ،وال يرررة ،واالجتماع يرررة  ،واألمن سرررات املركز يف املؤس

 ومراكز احملافظات.

 ا.يئات احمللية والبلدية. .5

 املوارد البشرية يف املؤسسات وا.يئات احلكومية واألهلية. .6

 مستشارين يف السياسات العامة. .7
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 :اال ارة  السياسات العامةمتطلبات ختصص 

مرررواد  كرررون  نررر تت طرررة بر صرررص خ سرررتري خت مرررة امج املاج سرررات العا سررراعة 36مرررن )االدارة والسيا  )

 موةعة كما يلي  ،معتمدة

 

 :مسار الرسالة

 وفيما يأتي جداول باملساقات املقررة 

 المساقات االجبارية: 

 تي كاآلاىل مساا الرسالة،  باالضافةساعة معتمدة(  21املساقات اإلجبارية )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 السياسات العامة 6201

 6201 - 3 3 إدارة الدولة 6202

 - 1 2 3 مناهج البحث العلمي يف العلوم االدارية 6204

 - - 3 3 املتقدمةاإلدارة العامة  6205

 - - 3 3 إدارة املوارد البشرية  مدخل اسرتاتيجي 6210

 - - 3 3 أخالقيات اإلدارة العامة 6212

 - - 3 3 السياسات املالية واملواةنات العامة 6213

  1 20 21 اجملموع

 

 

 

 الرقم

 مسار الرسالة مسار االمتحان الشامل

 الساعات املعتمدة املتطلب الساعات املعتمدة املتطلب

 21 مساقات اجبارية 24 مساقات اجبارية 1

 9 مساقات اختيارية 9 مساقات اختيارية 2

 6 الرسالة  3 حلقة حبث 3

 36 اجملموع 36 اجملموع 
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 المساقات االختيارية: 

 ( ساعات معتمدة من بني املساقات اآلتية  9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 التمويل الدولي 6206

 - - 3 3 نظام احلكم احمللي  مدخل مقارن 6207

 - 1 2 3 اإلدارة االسرتاتيجية 6214

6215 
حتليل السياسات االقتصادية واالجتماعية 

 يف فلسطني
3 3 - 6202 

 - 1 2 3 إدارة املشاريع يف املؤسسات 6218

 - - 3 3 العالقات العامة والدولية 6224

 - 1 2 3 نظم املعلومات واحلكومة االلكرتونية 6225

 - - 3 3 إدارة اجلودة والتميز 6228

 - - 3 3 املؤسساتإدارة التعاقد يف  6235

 - - 3 3 موضوعات خاصة 6240

 الرسالة : 

 والنجال يف امتحان مناقشتها. ، إعداد رسالة املاجستري

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 6 - 6 الرسالة 6248

، انهاء 6204

ساعة  18

 معتمدة

  6 - 6 اجملممع
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 مسار االمتحان الشامل :

 :املساقات اإلجبار ة

 تي باالضافة إىل االمتحان الشامل، كاآل ،ساعة معتمدة( 24املساقات اإلجبارية )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 السياسات العامة 6201

 6201 - 3 3 إدارة الدولة 6202

 - 1 2 3 مناهج البحث العلمي يف العلوم االدارية 6204

 - - 3 3 االدارة العامة املتقدمة 6205

 - - 3 3 إدارة املوارد البشرية  مدخل اسرتاتيجي 6210

 - - 3 3 أخالقيات اإلدارة العامة 6212

 - - 3 3 العامةالسياسات املالية واملواةنات  6213

6215 
حتليل السياسات االقتصادية واالجتماعية 

 يف فلسطني
3 3 - - 

 - 3 - 3 حلقة حبث 6245

  4 23 27 اجملموع

 المساقات االختيارية: 

 ( ساعات معتمدة من بني املساقات اآلتية  9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 التمويل الدولي 6206

 - - 3 3 نظام احلكم احمللي  مدخل مقارن 6207

 - 1 2 3 اإلدارة االسرتاتيجية 6214

 - 1 2 3 إدارة املشاريع يف املؤسسات 6218

 - - 3 3 العالقات العامة والدولية 6224

 - 1 2 3 واحلكومة اإللكرتونيةنظم املعلومات  6225

 - - 3 3 إدارة اجلودة والتميز 6228

 - - 3 3 إدارة التعاقد يف املؤسسات 6235

 - - 3 3 موضوعات خاصة 6240


