قطي إداز ٚاألعىاه
نمٗ ٛإداز ٚاملاه ٔاألعىاه
جاوع ٛآه البٗت
0211/0212

ارتط ٛالدزاضٗ ٛلدزج ٛاملاجطتري يف اإلداز ٚالعاوٛ
(وطاز الػاون)
اضي الدزج( ٛبالعسبٗــ :)ٛاملاجطتري يف اإلداز ٚالعاوٛ
اضي الدزج( ٛباإلصتمٗصٖM. A. in Public Administration:)ٛ
أ -أحهاً ٔغسٔط عاوـ:ٛ
 -1تمتصً ِرٓ ارتط ٛباإلطاز العاً لتعمٗىات الدزاضات العمٗا يف جاوع ٛآه البٗت.
 -0التخصصات اليت ميهَ قبٕهلا يف ِرا الربٌاوج :مجٗع التخصصات.
ب -وهٌّٕات ارتط:ٛ
تتهُٕ ارتط ٛالدزاضٗ ٛلدزج ٛاملاجطـتري يف اإلداز ٚالعاوـ ٛوـَ ( )33ضـاع ٛوعتىـد ٚوٕشعـ ٛعمـٜ
الٍخٕ اآلت٘:
الطاعات املعتىدٚ
ٌٕع املتطمب
التطمطن
وتطمبات التخصّص:
أٔالً
أ -املٕاد اإلجبازٖٛ
02
9
ب -املٕاد االختٗازٖٛ
2
ج -االوتخاُ الػاون
اجملىٕع
33
جٌ -عاً الرتقٗي:
-1زوص الهمّٗ:ٛ
الهمٗـــٛ
إداز ٚاملاه ٔاألعىاه

السوص
20

-2زوٕش األقطاً:
الكطي
اإلداز ٚالعاوٛ

السوص
20

 -3زوٕش املٕاد:
9-2

0-9

7

20

20


التطمطن


اجملاه


املطتٕٝ


الكطي


الهمٗٛ

1

ودلٕه وٍصل ٛالعػسات (اجملاه) يف أزقاً املٕاد
زوص اجملاه
2
1
0
3
2

عٍٕاُ زتاه التخصص
وٕاد حبجٗٛ
ٌعسٖات الفهس اإلدازٙ
الطٗاضات العاوٛ
اإلدازٔ ٚالتٍعٗي ٔالتخفٗص
إداز ٚالتٍىٗــــــٔ ٛالتطــــــٕٖس اإلدازٙ
ٔتهٍٕلٕجٗا اإلدازٚ

زوص اجملاه
0
6
7
8
9

عٍٕاُ زتاه التخصص
األٍضالٗب الهىٗٔ ٛاإلحصاٟٛٗ
إداز ٚاملٕازد البػسٖٔ ٛاملالٗٛ
الٍعي ٔالتػسٖعات
أخسٝ
زضــــال ٛاملاجطــــتري /االوتخــــاُ
الػاون

د) املٕاد االضتدزانٗ:ٛ
حتدد مبٕجب تعمٗىات الدزاضات العمٗا يف جاوع ٛآه البٗت.
(أٔالً) وتطمبات التخصص )33(:ضاع ٛوٕشع ٛعن الٍخٕ اآلت٘:
أ -املٕاد اإلجبازٖ )02(:ٛضاع ٛوعتىد.ٚ
ب -املٕاد االختٗازٖ )9(:ٛضاع ٛوعتىد.ٚ
ج -االوتخاُ الػاون )2(:ضاع ٛوعتىد.ٚ
أ -املٕاد اإلجبازٖ) 24( :ٛضاع ٛوعتىدٔ ٚتػىن املٕاد التالٗ:ٛ
اضي املادٚ
زقي املادٚ
ت
 2020711اإلداز ٚالعاو ٛيف الٍعسٖٔ ٛالتطبٗل
1
 2020717اإلداز ٚاملالٗ ٛالعاوٛ
0
 2020703حمك ٛحبح يف اإلداز ٚالعاوٛ
3
 2020702حتمٗن الطٗاضات العاؤ ٛاختاذ الكسازات
2
 2020731التخطٗط االضرتاتٗج٘ ٔاإلداز ٚاإلضرتاتٗجٗ ٛيف املؤضطات
0
العاوٛ
 2020761إداز ٚاملٕازد البػسٌٖٔ ٛعي ارتدو ٛاملدٌٗٛ
6
 2020763الطمٕك التٍعٗى٘
7
 2027722وٍّج البخح العمى٘ يف العمًٕ االقتصادٖٔ ٛاإلدازٖٛ
8
اجملىٕع

الطاعات املعتىدٚ
3
3
3
3
3
3
3
3
24

ب -املٕاد االختٗازٖ ) 9( :ٛضاعات وعتىد ٚخيتازِا الطالب وَ ضىَ املٕاد التالٗ:ٛ
الطاعات املعتىدٚ
اضي املادٚ
زقي املادٚ
ت
 2020760إدازٌ ٚعي املعمٕوات اإلدازٖٛ
3
1
 2020720إعاد ٚتصىٗي املٍعىات (ارتصخصٔ ٛاهلٍدز)ٚ
3
0
 2020723التٍىٗ ٛاإلدازٖٔ ٛإداز ٚالتػري
3
3
 2020760الكٗادٔ ٚاإلغساف اإلدازٙ
3
2
احملم٘
ٔاذتهي
احملمٗٛ
اإلدازٚ
3
2020771
0

0

ج )7575796( -االوتخاُ الػاون :بٕاقع ( )7ضاع ٛوعتىد.ٚ

املـٕاد اليت ٖكدوّا الكطي

ت

زقي املـادٚ

1
0
3
2
0

2020711
2020717
2020703
2020702
2020731

6
7
8
9
12
11

2020720
2020723
2020761
2020760
2020763
2020771

اضي املـــادٚ
اإلداز ٚالعاو ٛيف الٍعسٖٔ ٛالتطبٗل
اإلداز ٚاملالٗ ٛالعاوٛ
حمك ٛحبح يف اإلداز ٚالعاوٛ
حتمٗن الطٗاضات العاؤ ٛاختاذ الكسازات
التخطٗط االضرتاتٗج٘ ٔاإلداز ٚاإلضرتاتٗجٗ ٛيف
املؤضطات العاوٛ
إعاد ٚتصىٗي املٍعىات (ارتصخصٔ ٛاهلٍدز)ٚ
التٍىٗ ٛاإلدازٖٔ ٛإداز ٚالتػري
إداز ٚاملٕازد البػسٌٖٔ ٛعي ارتدو ٛاملدٌٗٛ
الكٗادٔ ٚاإلغساف اإلدازٙ
الطمٕك التٍعٗى٘
اإلداز ٚاحملمٗٔ ٛاذتهي احملم٘

3

الطاعات املعتىدٚ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ٔصف املٕاد
إدازٌ ٚعي املعمٕوات اإلدازٖٛ
7572762
*Management of Managerial Information Systems
تطعِ ٜرٓ املاد ٚإىل تصٖٔد الطالب باملفاِٗي ٔاملبـاد األضاضـٗ ٛلـٍعي املعمٕوـات بصـٕز ٚعاوـٔ ٛلـٍعي
املعمٕوات اإلدازٖ ٛبصٕز ٚخاص .ٛنىا تطع ٜاملاد ٚلتعصٖص الكـدز ٚعمـ ٜحتمٗـن ِـرٓ الـٍعي ٔتهِٗمـْ
بتصىٗي ٔتكٗـٗي ٌعـي وعمٕواتٗـ ٛإدازٖـ ٛستٕضـبٔ .ٛضـتتي دزاضــ ٛاملفـاِٗي املتعمكـ ٛبتهٍٕلٕجٗـا
املعمٕوات ٔغبهاتّا إضاف ٛإىل ٌعي دعي الكسازات ،الرنــا ٞاالصـطٍاع٘ ،الـٍعي املبٍٗـ ٛعمـ ٜاملعسفـٛ
ٔالٍعي ارتبرئ ٚاضتخداواتّا يف وٗداُ إداز ٚاألعىاه )2020711( .اإلداز ٚالعاو ٛيف الٍعسٖٔ ٛالتطبٗـل
(إجباز. )ٙ
اإلداز ٚالعاو ٛيف الٍعسٖٔ ٛالتطبٗل
7575700
Public Administration in Theory and Practice
تتٍأه املادٌ ٚػه ٚاإلداز ٚالعاؤ ٛتطٕزِـأ ،اـاذج ٌعسٖـات التخـدٖح ٔالتػـٗرئ .تبخـح يف وػـهمٛ
اإلدازٔ ٚالفجٕ ٚبني األضظ الٍعسٖٔ ٛالتطبٗكات الٕاقعٗ ٛلـددازٔ .ٚتػـخص أِـي املػـهات ٔالعـٕاِس
الطمبٗ ٛاليت تعاٌ٘ وٍّا األجّص ٚاإلدازٖٔ ٛضبن وعادتتّا ٔتطٕٖسِا نىا تتٍأه حكٕه اإلداز ٚالعاوـ،ٛ
ٔعٍاصس العىمٗ ٛاإلدازٖٔ ٛالكٕاعد اليت تطتٍد إلّٗا ِرٓ العٍاصس.
اإلداز ٚاملالٗ ٛالعاوٛ
7575707
Public Financial Management
تّدف ِرٓ املاد ٚإىل املفاِٗي ٔالٍعسٖـات ٌعـي التىٕٖـن املسنـصٔ ٙاحملمـ٘ والٗـ ٛاملػـسٔعات العاوـٛ
ِٗهمٗ ٛالٍعاً املال٘ اإلٖسادات ٔالٍفكات الضساٟب ٔالكسٔض املٕاشٌ ٛأدا ٚإدازٖـٔ ٛوالٗـٌ ٛعـي اختـاذ
الكسازات ٔإٌٔاع املٕاشٌات دٔز املٕاشٌ ٛالعاو :ٛإعدادِا ،اعتىادِا ،آلٗات تٍفٗرِا ،تكٗٗىّا السقاب ٛاملالٗٛ
إداز ٚالمٕاشً ٔاملػرتٖات التػسٖعات املالٗ ٛاجتاِات حدٖج ٛيف إداز ٚاملاه العاً التهاوـن بـني املٕاشٌـٛ
ٔارتط ٛالتٍىٕٖ ٛوػانن اإلداز ٚاملالٗ ٛاملعاصسٌ ٚعي متٕٖن املؤضطات غري السحبٗ ٛحاالت دزاضـٗٛ
عَ بعض املٕاشٌات.
حمك ٛحبح يف اإلداز ٚالعاوٛ
7575723
Seminar in Public Administration
تّدف ِرٓ املاد ٚدزاض ٛاملٕاضٗع املتكدو ٛيف اإلداز ٚوَ ٌعسٖات (ٌعسٖات وا بعد اذتداثـ )ٛأٔ أضـالٗب أٔ
وداخن (ادتٕد ٚالػاوم )ٛأٔ تطبٗكاتّا اذتدٖج ٛيف اإلداز ٚالعاو ٛاألزدٌٗ ٛوجن (ارتصخص ٛأٔ الـدوج)،
تطٕٖس اإلداز ٚاحملمٗٔ ٛغريِا.
حتمٗن الطٗاضات العاؤ ٛاختاذ الكسازات
7575724
Analyses of Public Policies and Decision Making
تّدف ِرٓ املاد ٚإىل دزاض ٛوٕضـٕع الطٗاضـات العاوـ : ٛأِدافـْ ،آلٗـات زاّـا ،ادتّـات املػـازن ٛيف

2

زاّا ،وطتٕٖاتّا ،إعـدادِا ٔتبٍّٗـا ،قسازاتّـا ٔأااطّـا وساحـن تٍفٗـر الطٗاضـات العاوـ ٛالطٗاضـات
العاؤ ٛادتىّٕز طسم تكٗٗي الطٗاضات العاو ٛحاالت دزاضٗ ٛيف الطٗاضات العاو : ٛالتعمٗي  ،الصـخ،ٛ
التػػٗن تكٗٗي وكازُ لمطٗاضات العاو.ٛ
التخطٗط االضرتاتٗج٘ ٔاإلداز ٚاإلضرتاتٗجٗ ٛيف املؤضطات العاوٛ
7575730
Strategic Planning and Management at Public Organizations
تتٍــأه املــاد ٚجــرٔز وفّــًٕ اإلضــرتاتٗجٗٔ ٛتطــٕزٓ ٔاضــتخداوْ يف زتــاه اإلدازٔ ٚتبخــح يف وساحــن
ٔخطٕات إعداد ارتط ٛاإلضرتاتٗجٗٔ ٛتكٗٗي البـداٟن ٔاختٗـاز االضـرتاتٗجٗات ٔتكٗـٗي ارتطـط .نىـا
تتٍأه حتمٗن البٗ ٛ٠الدا خمٗـٔ ٛارتازجٗـٔ ٛتػـخٗص عٍاصـس الكـٕٔ ٚالضـعف ٔالفـسد ٔالتّدٖـدات
ٔوهٌٕات ارتط ٛاالضرتاتٗجٗٔ ،ٛوساحمّا ٔستدداتّا ٔضبن صتاحّا.
إعاد ٚتصىٗي املٍعىات (ارتصخصٔ ٛاهلٍدز)ٚ
7575742
)Redesigning Organizations (Privatization and Reengineering
تتٍأه ِرٓ املاد ٚبٗ ٛ٠املٍعىـات العاوـٔ ٛأثسِـا عمـ ٜالتصـىٗي التٍعٗىـ٘ أضـظ البٍـا ٞالتٍعٗىـ٘ يف
األجّص ٚاذتهٕوٗ ٛالتٍعٗي العىٕدٔ ٙاألفك٘ ٔالػـبه٘ العٕاوـن املـؤثس ٚيف التصـىٗي التٍعٗىـ٘
إٌٔاع التصـاوٗي التٍعٗىٗـ ٛالتػـٗري ٔاإلبـداع يف التصـىٗي التٍعٗىـ٘ الجكافـ ٛالتٍعٗىٗـٔ ٛعاقتّـا
بالتصىٗي التٍعٗى٘ إعاد ٚالتصىٗي وعٕقات التصىٗي التٍعٗى٘ يف الدٔه املتكدؤ ٛالٍاوٗ ٛوؤغـسات
الرتاجع التٍعٗى٘ أضالٗب تطٕٖس تصىٗي التٍعٗى٘ االجتاِات اذتدٖج ٛلمتصـىٗي التٍعـٗي املاٟىـٛ
ملٍعىات املطتكبن.
التٍىٗ ٛاإلدازٖٔ ٛإداز ٚالتػري
7575743
Managerial Development and Rehabilitation and Managing
Change
تتٍأه ِرٓ املاد ٚوفًّٕ التٍىٗ ٛاإلدازٖٔ ،ٛأضـالٗبّا ٔاالضتػـازات ٔالتـدزٖب ٔإعـاد ٚالتٍعـٗي ن لٗـات
أضاضٗ ٛيف عىمٗ ٛالتٍىٗـٔ ٛاإلصـا . .نىـا تتٍـأه عىمٗـ ٛالتخطـٗط لمتٍىٗـ ٛاإلدازٖـٔ ٛوـداخن
اإلصا .اإلدازٔ ٙتبخح يف ااذج وَ دٔه شتتمف ٛلرباوج التٍىٗـٔ ٛاإلصـا ..نىـا تتٍـأه املـاد ٚإدازٚ
التػري لتخكٗل أِداف التٍىٗ ٛاإلدازٖٔ ٛأضالٗب وكأو ٛالتػري.
إداز ٚاملٕازد البػسٌٖٔ ٛعي ارتدو ٛاملدٌٗٛ
7575760
Management of Human Resources the Public Service- System
تتٍأه ِرٓ املاد ٚوفـاِٗي إداز ٚاملـٕازد البػـسٖٔ ٛتطٕزِـا ٔتبخـح يف عىمٗـات االضـتكطاب ٔالتخطـٗط
ٔالتٕظٗف ٔاملطاز الٕظٗف٘ ٔالتدزٖيب ٔحكٕم العاومني ٔٔاجباتّي إضاف ٛإىل أضالٗب تكٗٗي األدا ٞالفسدٙ
ٔحتفٗص العاومني.
الكٗادٔ ٚاإلغساف اإلدازٙ
7575762
Leadership and Managerial Supervision
تتٍأه ِرٓ املادٌ ٚعسٖات الكٗادٔ ٚاإلغساف اإلدازٔ ٙالتطٕزات اليت حصمت يف وفاِٗىّا ٔٔضاٟمّا.
الطمٕك التٍعٗى٘
7575763
Organizational Behavior
الطـــمٕك اإلٌطـــاٌ٘ يف املٍعىـــات ٔوػـــهم ٛاإلداز ٚضـــمٕك ادتىاعـــ ٛيف التٍعـــٗي ادتىاعـــات
ٔدٍٖاوٗهٗ ٛادتىاعٔ ٛتطبٗكاتّا يف الطمٕك العٕاون الطمٕنٗ ٛيف املٍعى ٛالعٕاوـن الطـمٕنٗٛ
ٔاختٗاز العاومني تٕجْٗ ادتّاش اإلداز ٙالطمٕك ٔتكٗٗي األدا ٞالكٕاٌني ٔالتػسٖعات ٔالطمٕك اإلٌطاٌ٘
الٍصاع التٍعٗى٘ التػـٗري ٔالتطـٕٖس التٍعٗىـ٘ اإلبـداع ٔاالبتهـاز أخاقٗـات الٕظٗفـ ٛاالجتاِـات
الطمٕنٗٔ ٛاإلٌطاٌٗ ٛيف بعض الٍعي اإلدازٖ ٛحاالت دزاضٗ ٛشتتاز.ٚ
7575770

اإلداز ٚاحملمٗٔ ٛاذتهي احملم٘
0

Local Management and Governance
تتٍأه ِرٓ املاد ٚوفاِٗي اذتهي احملم٘ ٔاإلداز ٚاحملمٗٔ ٛاـاذج الاوسنصٖـ ٛاإلدازٖـ ٛنىـا تتٍـأه
إدازٔ ٚتٍعٗي وؤضطات اإلداز ٚاحملمٗٔ ٛمتٕٖمّا ٔالسقاب ٛعمّٗا ٔاملعٕقات اليت تٕاجّّا ٔأضالٗب وعادتتّا.
وٍّج البخح العمى٘ يف العمًٕ االقتصادٖٔ ٛاإلدازٖٛ
7577777
Scientific Research Methodology in Economic and
Administrative Sciences
أضالٗب البخح العمىـ٘ ،أخاقٗـات البخـح العمىـ٘ ،اإلطـاز العـاً لمبخـح العمىـ٘ ٔوٍّجٗاتـْ ،الػـعٕز
باملػهمٔ ٛصٗاغ ٛالفسضٗات ،مجع البٗاٌات ٔتصىٗي االضـتباٌات ٔتسوٗصِـا ٔحتمٗمـّا إحصـاٟٗا ،بٍـاٞ
الٍىاذج الكٗاضٗ ،ٛالكٗاع ٔاختباز الفسضٗات ،االضتٍتاجات ٔنتاب ٛالتكسٖس.
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