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 ماجستير في اإلدارة والسياسات العامةتخصص . 5

 خمرجات التعلم املقصودة:أواًل: 

سرروا  هررذا الربنررامج  يررزود  مررل واملؤسسررات خبرررجيني ميتلكررون جمموعررة من املتوقع أن  الع

.ررذا  شررودة  يررة من جررات تعليم هررا طر شرركل يف جوهر لرريت ت عررارف، ا هررارات وامل قرردرات وامل مررن ال

 الربنامج، وأهمها:

 املعرفة والفهم:

 العامة. اإلدارةالتعريف باألحباث العلمية الوصفية والتحليلية والتجريبية يف جمال  .1

 ة كعلم مهم يف ادارة املؤسسات احلكومية.العام اإلدارةالتعريف بعلم  .2

 العامة يف زيادة كفاءة العمل يف مؤسسات القطاع احلكومي. اإلدارةالتعريف بدور حقل  .3

 التعريف باملفاهيم العلمية املختلفة يف هذا احلقل. .4

 املهارات العقلية والذهنية:

هرررارا .1 يرررة امل لرررك إل تتنم فرررة، وذ مررري املختل حرررث العل سررراليب الب سرررتخدام ا لرررول يف ا جيررراد احل

 للمشكالت اليت تواجه عمله اليومي يف إدارة املؤسسات العامة.

مرررل  .2 ظرررروف الع يرررة يف  لرررول ادار جيررراد ح يرررة إل يرررات العلم سرررتخدام النظر هرررارات يف ا يرررة امل تنم

 املختلفة.

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

 ة.اإلداريتنمية مهارات استخدام التقنيات احلاسوبية للمساعدة يف حل املشكالت  .4

 املهارات العملية/ املهنية:

لرره  اإلدارةالقدرة على اجناز البحوث العلمية يف املسائل املتعلقة ب .1 مررا  مررة، و سررات العا والسيا

 صلة بقضايا القطاع العام والسياسات اليت خترج عنه.

مررة،   .2 يررات صررنعها يف املنظمررات العا عرررف علررى ال مررة والت سررات العا يررل السيا قرردرة علررى حتل ال

 على ضوء اتساع دائرة الفاعلني يف صنع السياسات على املستوى احمللي والدولي.

عررام،  .3 طرراع ال ئررة الق شررا يف بي كررن أن تن لرريت مي حررديات ا فرررص والت يررل ال هررارات حتل مررتالك م ا

 فيها السياسات العامة يف الدولة.وفهم البيئة العامة اليت تصنع 

قرررع  .4 يرررة يف املوا يرررات علم فرررق منهج قررررارات و ختررراذ ال مرررة وا مرررات العا لرررى ادارة املنظ قررردرة ع ال

 الوظيفة يف املنظمات العامة.

مرررة  .5 سرررات العا يررريم للسيا يرررات التق فرررة آل هرررا، ومعر شرررف عن يرررذ والك قرررات التنف فرررة مبعو املعر

 واستخدامها بأسلوب علمي.

 والسياسات العامة. اإلدارةة واستخدام التقنيات احلدي ة يف جمال تطبيق املعرفة العملي .6
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 املهارات املنقولة:

مررررة  .1 قررررات احلكو يررررا يف تطبي سررررتخدام التكنلوج جمررررال ا صررررر يف  طررررورات الع بررررة ت مواك

 .اإللكرتونية

 العمل اجلماعي برول الفريق الواحد. .2

يررل املالقدرة على تطوير التفكري النقدي واإل .3 جرره بداعي يف دراسة وحتل لرريت توا شرركالت ا

 املنظمة بأساليب علمية وتوظيف املعارف يف حتليل السياسات العامة وتقييمها.

 وتقنية املعلومات: االتصالمهارات 

 اجلمهور.والتعامل مع  بالتواصلاملهارات املتعلقة  توظيف .1

سررررررات  .2 صررررررل يف املؤس صررررررال والتوا يررررررة احلدي ررررررة يف االت سرررررراليب التكنلوج سررررررتخدام األ ا

 احلكومية. 

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

 االجتاهات والقيم والبعد األخالقي:

مررل احلكررومي يف اجلهرراز  .1 قررع الع يررة ترمجررة  اإلداريامتالك مهارات فهم وا سررطي  وآل الفل

 العامة من خالل القرارات واخلطط والربامج. السياسات

 االلتزام مبعايري السلوك امله  وأخالقيات الوظيفة العمومية. .2

 .تعزيز ثقة املواتن ومتلقي اخلدمة العامة بعمل املؤسسات احلكومية .3

 اجملتمع.واضح ملسؤولياتهم املهنية واألخالقية جتاه الفهم ال .4

 :سوق العمل -ثانيًا 

يررميكن أن يشغل اخلرجيون الك ري من الوظائف يف املسررتويات  لرردى اجلهررات اإلدار فررة  ة املختل

 اآلتية:

 الوزارات ومجيع املؤسسات احلكومية. .1

 ا.يئات األهلية واخلريية. .2

 دوائر األحباث والدراسات يف املؤسسات احلكومية واألهلية. .3

صررحية، واالجتماعيررة، واأل .4 يررة، وال ئررر اخلرردمات التعليم يررة دوا يررة، يف املؤسسررات املركز من

 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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 :والسياسات العامة اإلدارةمتطلبات ختصص 

مررواد  كررون  صررص  تت سررتري خت نررامج املاج طررة بر مررة  اإلدارةخ سررات العا سرراعة 36مررن )والسيا  )

 موزعة كما يلي: ،معتمدة

 

 مسار الرسالة:

 وفيما يأتي جداول باملساقات املقررة:

 : جبارية المساقات اإل 

 ساعة معتمدة( باإلضافة اىل مساا الرسالة، كاآلتي: 21) جباريةاملساقات اإل

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 ةاإلداريمناهج البحث العلمي يف العلوم  6204

 - - 3 3 العامة املتقدمة اإلدارة 6205

 - - 3 3 إدارة املوارد البشرية: مدخل اسرتاتيجي 6210

 - - 3 3 العامة اإلدارةأخالقيات  6212

 - - 3 3 السياسات املالية واملوازنات العامة 6213

  1 20 21 اجملموع

 

 

 

 الرقم

 مسار الرسالة مسار االمتحان الشامل

 الساعات املعتمدة املتطلب الساعات املعتمدة املتطلب

 21 إجباريةمساقات  24 إجباريةمساقات  1

 9 اختياريةمساقات  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 

 السابقاملتطلب  األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 التمويل الدولي 6206

 - - 3 3 نظام احلكم احمللي: مدخل مقارن 6207

 - 1 2 3 االسرتاتيجية اإلدارة 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 اإللكرتونيةنظم املعلومات واحلكومة  6225

 - - 3 3 إدارة اجلودة والتميز 6228

 - - 3 3 إدارة التعاقد يف املؤسسات 6235

 - - 3 3 موضوعات خاصة 6240

 الرسالة: 

 رسالة املاجستري، والنجال يف امتحان مناقشتها.  إعداد

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 6 - 6 الرسالة 6248
ساعة  18، انهاء 6204

 معتمدة

  6 - 6 اجملموع
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 مسار االمتحان الشامل:

 :جباريةاملساقات اإل

 ساعة معتمدة(، باإلضافة إىل االمتحان الشامل، كاآلتي: 24) جباريةاملساقات اإل

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 ةاإلداريمناهج البحث العلمي يف العلوم  6204

 - - 3 3 العامة املتقدمة اإلدارة 6205

 - - 3 3 إدارة املوارد البشرية: مدخل اسرتاتيجي 6210

 - - 3 3 العامة اإلدارةأخالقيات  6212

 - - 3 3 السياسات املالية واملوازنات العامة 6213

6215 
االقتصادية واالجتماعية حتليل السياسات 

 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 االسرتاتيجية اإلدارة 6214

 - 1 2 3 إدارة املشاريع يف املؤسسات 6218

 - - 3 3 العالقات العامة والدولية 6224

 - 1 2 3 اإللكرتونيةنظم املعلومات واحلكومة  6225

 - - 3 3 والتميزإدارة اجلودة  6228

 - - 3 3 إدارة التعاقد يف املؤسسات 6235

 - - 3 3 موضوعات خاصة 6240


