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  برنامج الدكتوراه في اإلدارة العامة

  

 

القطـاع العـام فـي عمليـة التنميـة وضـرورة تـوفر الكـوادر  إدراكًا ألهمية الدور الذي يضطلع به
البشرية المتخصصة والمؤهلة تأهيال عاليا لتولي الوظائف القيادية في المنظمـات العامـة، وللمسـاهمة 
فـــي االرتقـــاء بمســـتوى التعلـــيم فـــي الدراســـات العليـــا، وٕاجـــراء البحـــوث والدراســـات المتقدمـــة، وتقـــديم 

ات القطــاع العــام، فــإن كليــة إدارة األعمــال طرحــت برنــامج الــدكتوراه فــي االستشــارات اإلداريــة لمؤسســ
اإلداراة العامــة تلبيــة الحتياجــات المجتمــع واســتجابة للتطــور العلمــي المســتمر وتغطيــة لحاجــة الســوق 
المحلي من الكفاءات العلمية في هذا المجـال، حيـث يضـم البرنـامج نخبـة مـن أعضـاء هيئـة التـدريس 

ل اإلدارة العامة من الحاصلين على درجة الدكتوراه من كبرى الجامعـات األمريكيـة المتخصصين في حق
 ٢٧والبريطانية، ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصـلين علـى درجـة الـدكتوراه فـي اإلدارة العامـة 

عضـوًا مـا بـين أســتاذ وأسـتاذ مشـارك وأســتاذ مسـاعد، إضـافة إلـى عــدد مـن المحاضـرين والمحاضــرات 
وتعــد اإلنتاجيــة العلميــة ألعضــاء هيئــة التــدريس المتخصصــين فــي اإلدارة مــن . دين والمعيــداتوالمعيــ

    .أعلى اإلنتاجيات في الكلية، كما أنها األعلى في الوطن العربي في تخصص اإلدارة

  

  



  في االدارة العامة الدكتوراهاھداف برنامج 

القطـــاع العـــام فـــي المملكـــة العربيـــة  يهـــدف برنـــامج الـــدكتوراه فـــي اإلدارة إلـــى تلبيـــة احتياجـــات  

. السعودية من الكوادر المتخصصة في مجال اإلدارة القادرة على نقل وتوطين المعرفة والتقنية اإلداريـة
كمـا يهـدف إلـى تخـريج متخصصـين علـى مسـتوى   .واالرتقاء بمستوى الخدمة العامة أكاديميا ومهنيـا

يــة والتــدريس فــي المؤسســات األكاديميــة وتقــديم عــال مــن الكفــاءة فــي مجــال إجــراء البحــوث اإلدار 
وتحديـدا تـتلخص أهـم األهـداف التـي يسـعى إلـى تحقيقهـا . االستشارات اإلداريـة إلـى المنظمـات العامـة

  :البرنامج بالتالي

  .االرتقاء بمستوى مهارات ومعارف موظفي القطاع العام  .تأصيل وتطوير المعرفة اإلدارية .١

ــ.٢ .١ ــادات . ل اإلدارة العامــة فــي المملكــة العربيــة الســعوديةالمســاهمة فــي تطــوير حق إعــداد قي
  .والمهارة إلدارة المنظمات العامة  إدارية شابة على درجة عالية من الكفاءة

تزويـــد الطالـــب بالمهـــارات األساســـية فـــي البحـــوث اإلداريـــة التطبيقيـــة و تشـــخيص وحـــل .٣ .٢
  . المشكالت اإلدارية

  بمستوى مهارات ومعارف موظفي القطاع العام وغير الربحيز اإلرتقاء.٤ .٣

إعداد القيادات اإلداريبة وتزويدها بدرجـة عاليـة مـن الكفـاءت و المهـارات إلدارة المنظمـات .٥ .٤
  المختلفة

  .نقل وتوطين التقنية اإلدارية وٕاثراء المكتبة العربية بالدراسات اإلدارية المتخصصة.٦ .٥

  

  في االدارة العامة الدكتوراهشروط القبول في برنامج 

ال يقبل. (الحصول على شھادة ماجستير أكاديمية من جامعة معترف بھا بتقدير ال يقل عن جيد جدا .١
  )الماجستير التنفيذي

  .الحصول على شھادة البكالوريوس من جامعة معترف بھا، وبتقدير ال يقل عن جيد .٢
.رات اللغة المشابھة التي يقبلھا القسمفي اختبار التوفل، أو ما يعادلھا في اختبا) ٥٠٠(الحصول على درجة  .٣
 .GREفي اختبار القدرات للدراسات العليا، أو ما يعادله في اختبار) ٨٠(الحصول على درجة ال تقل عن  .٤
  .خبرة عملية ال تقل عن سنتين يفضل أن تكون في القطاع العام .٥
  .لمقرراتتقديم ما يثبت موافقة العمل على التفرغ الكامل أثناء دراسة ا .٦
  .اجتياز اختبار تحريري .٧
  .اجتياز المقابلة الشخصية .٨
يتم تحديد التخصصات الدقيقة للمقبولين، عند الرفع للقسم بأسماء المقبولين، ويتم في ذلك مراعاة توافر .٩

  . أعضاء ھيئة التدريس المتخصصين ورتبھم العملية وتوجه البرنامج
من غير السعوديين بحيث ال تزيد نسبتھم في البرنامج خالل فصل دراسي يمكن قبول الطلبة المميزين جدا .١٠

  %.١٠واحد عن 
ال يتم القبول عن طريق التحويل من أي جامعة أخرى، أو برنامج دكتوراه آخر بجامعة الملك سعود إال في .١١

  .حاالت استثنائية جدا ووفق انظمة ولوائح الدراسات العليا



عدم توافر شروط القبول في المتقدمين، أو زيادة: لبرنامج لسنة واحدة في حالتينيمكن حجب القبول في ا .١٢
  .١: ٥نسبة الطالب لألساتذة عن 

 

  
  
  

  متطلبات  الحصول على درجة الدكتوراه في االدارة العامة
  

  :دراسية مقسمة كاآلتي) ساعة(وحدة ) ٣٦(اجتياز       - أ 

  وحدة في مقررات عامة أساسية) ٢١(واحد وعشرون          -
 وحدة في مقررات في مجال التخصص الدقيق) ١٥(خمسة عشر          -

  .اجتياز االختبارات الشاملة  - ب

  . إتمام رسالة الدكتوراه بنجاح

  

  مسارات  برنامج الدكتوراه في االدارة العامة

 
 :التالية يشمل البرنامج على المسارات

  إدارة الموارد البشرية في القطاع العام     .١

 اإلدارة الصحية     .٢
 المالية العامة اإلدارة      .٣

  

  المقررات االساسية                       

 مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه الرقم

 التطور الفكري في اإلدارة  درع ٦٠١ ١

 قضايا معاصرة في اإلدارة  درع ٦٠٣ ٣

 موضوعات متقدمة في مناهج البحث العلمي في اإلدارة  درع ٦٠٥ ٥

 دراسات متقدمة في السلوك التنظيمي درع ٦١١ ٢



 تقنية المعلومات في اإلدارة  درع ٦١٣ ٤

 التحليل اإلحصائي في اإلدارة درع ٦١٥ ٦

 اإلدارة اإلستراتيجية درع ٦٢٤ ٧

  قررات المسارات م            

  مسار إدارة الموارد البشرية في القطاع العام                   

 مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه الرقم

 الخدمة المدنية المقارنة درع ٦٢١ ١

 االتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية درع ٦٣١ ٢

 موضوعات متقدمة في تطوير المنظمات درع ٦٢٣ ٣

 )يختلف عن اإلنجليزي(في القانون اإلداري موضوعات مختارة     نظم ٥٠٦ ٤

 . قضايا معاصرة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام درع ٦٣٥ ٥

   اإلدارة الصحية             مقررات

 مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه الرقم

 .موضوعات متقدمة في اإلدارة الصحية درع ٦١٠ ١

 .التأمين الصحيإدارة برامج  درع ٦١٢ ٢

 .تسويق الخدمات الصحية درع ٦١٤ ٣

 .موضوعات مختارة في الصحة العامة درع ٦٢٠ ٤

 تحسين األداء في الرعاية الصحية درع ٦٢٢ ٥



  المالية العامة مقررات االدارة              ر

 مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه الرقم

 .المالية العامة قصد ٥١٢ ١

 حلقة دراسية في المحاسبة الحكومية حسب ٦٢١ ٢

 اإلدارة المالية الحكومية درع ٦٣٨ ٣

 صنع القرارات وحل المشكالت درع ٦٢٩ ٤

 موضوعات متقدمة في تحليل السياسة العامة درع ٦٣٩ ٥

  مقررات المسارات حسب المستوياتتقسيم                  

  القطاع العاممسار الموارد البشرية في . ١

 المستوى األول
عدد 
 الوحدات

 المستوى الثاني
عدد 
 الوحدات

 ٣ التطور الفكري في اإلدارة درع  ٦٠١
دراسات متقدمة في السلوك  درع  ٦١١

 التنظيمي
٣ 

 ٣ قضايا معاصرة في اإلدارة درع  ٦٠٣ ٣ تقنية المعلومات في اإلدارة درع  ٦١٣

موضوعات متقدمة في مناهج  درع  ٦٠٥
 البحث العلمي في اإلدارة

 ٣كمي التحليل اإلحصائي في اإلدارة٦١٥ ٣

 ٩ المجموع ٩ المجموع

   

 المستوى الثالث
عدد 
 الوحدات

 المستوى الرابع
عدد 
 الوحدات

 ٣ .درع االتجاهات الحديثة في القيادة ٦٣١ ٣ . درع الخدمة المقارنة ٦٢١

 ٣نظم موضوعات مختارة في القانون ٥٠٦ ٣موضوعات متقدمة في تطوير  درع  ٦٢٣



 . اإلداري المنظمات

درع اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع  ٦٢٤
 العام

٣ 
درع قضايا معاصرة في إدارة الموارد  ٦٣٥

 البشرية في القطاع العام
٣ 

 ٩ المجموع ٩ المجموع

   

  مسار اإلدارة الصحية.٢

 المستوى األول
عدد 
 الوحدات

 المستوى الثاني
عدد 
 الوحدات

درع التطور الفكري في اِإلدارة  ٦٠١
 العامة

٣ 
درع دراسات متقدمة في السلوك  ٦١١

 التنظيمي
٣ 

 ٣ درع قضايا معاصرة في اإلدارة  ٦٠٣ ٣ درع تقنية المعلومات في اإلدارة  ٦١٣

درع موضوعات متقدمة في مناهج  ٦٠٥
 البحث العلمي في اإلدارة

 ٣ اإلدارةكمي التحليل اإلحصائي في ٦١٥ ٣

 ٩ المجموع ٩ المجموع

   

 عدد الوحدات المستوى الرابع عدد الوحدات المستوى الثالث

درع موضوعات متقدمة في  ٦١٠
 اإلدارة الصحية

٣ 
درع موضوعات مختارة في  ٦٢٠

 الصحة العامة
٣ 

درع إدارة برامج التأمين  ٦١٢
 الصحي

٣ 
درع تحسين األداء في الرعاية  ٦٢٢

 الصحية 
٣ 

درع اإلدارة اإلستراتيجية في  ٦٢٤
 القطاع العام

 ٣ دار تسويق الخدمات الصحية ٦١٤ ٣

 ٩ المجموع ٩ المجموع

   



  مسار إدارة المالية العامة. ٣

   

 المستوى األول
عدد 
 الوحدات

 المستوى الثاني
عدد 
 الوحدات

 ٣ درع التطور الفكري في اِإلدارة  ٦٠١
درع دراسات متقدمة في السلوك  ٦١١

 التنظيمي
٣ 

 ٣ قضايا معاصرة في اإلدارة  درع  ٦٠٣ ٣ درع تقنية المعلومات في اإلدارة  ٦١٣

درع موضوعات متقدمة في مناهج  ٦٠٥
 البحث العلمي في اإلدارة

 ٣ كمي التحليل اإلحصائي في اإلدارة ٦١٥ ٣

 ٩ المجموع ٩ المجموع

 المستوى الثالث
عدد 
 الوحدات

 المستوى الرابع
 عدد

 الوحدات

 ٣ درع صنع القرارات وحل المشكالت٦٢٩ ٣ قصد المالية العامة ٥١٢

حسب حلقة دراسية في المحاسبة  ٦٢١
 الحكومية

 ٣ درع اإلدارة المالية الحكومية٦٣٨ ٣

درع اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع  ٦٢٤
 العام

٣ 
درع موضوعات متقدمة في تحليل ٦٣٩

 السياسة العامة
٣ 

 ٩ المجموع ٩ المجموع



   (0+3 )3درع التطور الفكري في اإلدارة العامة

التطور الفكري لإلدارة كحقل معرفي، والفكر التنظيمي ونقـاط التحـول الرئيسـة فـي حقـل اإلدارة 
التحليليـة لتقيـيم العامة على المستويين الكلي والجزئي، وتوسيع مدارك الطالب الذهنيـة وزيـادة قدراتـه 

  .النظريات بطرق علمية مع استعراض التراث الفكري اإلداري العربي واإلسالمي

  االطار العام للمقرر

   (0+3 )3درع قضايا معاصرة في اإلدارة العامة ٦٠٣

القضايا الفكرية المعاصرة فـي حقـل اإلدارة، والتحـديات التـي تواجـه الممارسـين فـي المنظمـات 
التحديات المعاصرة التي تواجه المنظمات العامة في المملكة في ظل التغيرات السـريعة وكيفيـة . العامة

  .التغلب عليها

   

  )3رة درع موضوعات متقدمة في مناهج البحث العلمي في اإلدا ٦٠٥

2+1)  

مفهوم وفلسفة البحث العلمي، ومناهجه المختلفة، وأسـس وعناصـر البحـث العلمـي بـدءًا مـن 
تحديـد المشـكلة وبنـاء أدبيـات الدراسـة ومـرورًا بقيـاس المتغيـرات ، كيفيـة كتابـة البحـث العلمـي بشـكله 

  .ة التعامل معهاالقضايا والمشكالت المعاصرة في البحث العلمي في مجال اإلدارة وكيفي. النهائي

   

   (0+3 )3درع دراسات متقدمة في السلوك التنظيمي ٦١١

تطبيـق نظريـات ، فهم وتفسير وتوقع ما يدور من سلوكيات داخل األطر التنظيمية للمنظمات 
المتطلبـات التنظيميـة الالزمـة للعمـل كباحـث . ومفاهيم السلوك اإلداري على البيئة التنظيمية السـعودية

فـي المسـتويات اإلداريـة العليـا التنظيميـة للعلـم، القضـايا المعاصـرة فـي السـلوك  متخصص أو ممـارس
  .التنظيمي



   

   (0+3 )3درع تقنية المعلومات في اإلدارة  ٦١٣

ــات وتقنيــة المعلومــات فــي دعــم المنظمــات فــي القطــاع العــام، أهميــة المعلومــات  دور البيان
ذلك الحكومـة اإللكترونيـة ومـا تتضـمنه السياسـات التقنية األساسية للمـدراء العـامين كصـانعي قـرار، كـ

واإلجراءات الحديثة الناتجة عن تزايد التفاعل المهم بـين تطـور تقنيـة المعلومـات وعمليـة إدارة شـؤون 
وأخيــرا . الدولــة مثــل التشــفير، ســرية المعلومــات، الطبقيــة الرقميــة، تقنيــة المعلومــات واألمــن الــوطني

رفة، والفرق بين المعرفة والمعلومات، والربط بين ثقافة المنظمة وأصول المبادئ الضرورية إلدارة المع
  . المعرفة الضمنية والواضحة، واستغالل هذا المصدر لكسب ميزة تنافسية

   

   (1+2 )3كمي التحليل اإلحصائي في اإلدارة  ٦١٥

ـــل ـــرامج التحلي ـــل اإلحصـــائي باســـتخدام ب ـــي أســـاليب التحلي ـــة ف ـــارف والمهـــارات المتقدم  المع
، أسـاليب التحليـل اإلحصـائي االسـتداللي الثنـائي والمتعـدد مثـل تحليـل  SPSSاإلحصائي مثل برنامج 

و التحليل العاملي والتجميعي و األساليب المتقدمة في التحليل اإلحصائي مع . إلخ.. التباين واالنحدار
  .التطبيق على القضايا اإلدارية

   

   (0+3 )3درع الخدمة المدنية المقارنة ٦٢١

اإلبعاد الدولية والثقافية للنظريـة والممارسـة فـي إدارة المـوارد البشـرية، اخـتالف إدارة المـوارد          
مقارنة ممارسات إدارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية مع الـدول . البشرية عبر الثقافات

، وآثــار العولمــة علــى الخدمــة المدنيــة، األوربيــة، وشــمال أمريكــا، ودول جنــوب شــرق آســيا واليابــان
  .وفلسفة سياسات إدارة الموارد البشرية في الدول المختلفة

   

   (0+3 )3حسب حلقة دراسية في المحاسبة الحكومية ٦٢١

الجوانــب   وكــذلك. المشــاكل المحاســبية المتعلقــة بالمحاســبة الحكوميــة فــي المراحــل المتقدمــة         
لقــة بنظــام المحاســبة الحكوميــة، إعــداد الموازنــات العامــة للدولــة والمشــاكل الفلســفية والعمليــة المتع



ـــة ـــامي للدول ـــرادات والمصـــروفات وحســـابات التســـوية والحســـاب الخت . المختلفـــة بالمحاســـبة عـــن اإلي
  .االتجاهات الحديثة في مجال المحاسبة الحكومية

   

   (0+3 )3درع موضوعات متقدمة في تطوير المنظمات ٦٢٣

لمعاصــرة فــي تطــوير المنظمــات ســواء علــى الجانــب الفكــري الفلســفي أو الممارســة القضــايا ا
التحـديات التـي تواجههـا . العملية من خالل محاور تطوير المنظمة والمتمثلة باإلنسان والتقنية الهيكل

  .المنظمات العامة والخاصة في المملكة في مجال التغيير والتطوير وكيفية التعامل معها

   

   (0+3 )3تجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية درع اال  ٦٣١

والتطــورات ، دور القيــادة فــي العمليــة اإلداريــة انطالقــًا مــن معطيــات القــرن الحــادي والعشــرين
ــادة االستشــرافية وبيئتهــا ــا والقي ــة ومتطلباته ــادة التحويلي ــل القي ــة مث ــادة اإلداري ــة فــي القي دور . الحديث

. ديثـة ودورهــا فــي نقــل مسـتوى المنظمــة لمواكبــة التغيــرات المعاصــرةالقيـادة فــي األســاليب اإلداريــة الح
  .دراسة بعض النماذج القيادية اإلدارية المعاصرة وأسباب نجاحها، والمشاكل التي تواجهها

   

   (0+3 )3درع اإلدارة اإلستراتيجية في القطاع العام  ٦٢٤

لبيئـة الخارجيـة، تقيـيم البيئـة مسـح ا. نظريات وقضايا وأساليب اإلدارة والتخطـيط االسـتراتيجي
الداخلية للمنظمـات، أسـاليب التنبـوء والبحـوث المسـتقبلية، أسـاليب تحليـل الثقافـة التنظيميـة، أسـاليب 
وضع األهداف، كيفيـة بنـاء وٕاعـداد االسـتراتيجيات وتنفيـذها، والقضـايا المعاصـرة فـي اإلدارة والتخطـيط 

  .االستراتيجي

   

   (0+3 )3درع قصد المالية العامة ٥١٢

اإلنفـاق العـام . المالية العامة من حيـث تـدخل الدولـة فـي النشـاط االقتصـادي وأسـبابه وطرقـه
تحليـل التكلفـة العائـد وأنـواع اإليـرادات . ونظريات السلع العامـة البحتـة وشـبه العامـة واآلثـار الخارجيـة



ليــة العامــة فــي الحكومــة الضــريبية وآثارهــا االقتصــادية، الزكــاة ودورهــا فــي توزيــع الــدخل وكــذلك الما
  .المحلية واإلقراض العام والتخصيص

   

   (0+3 )3درع صنع القرارات وحل المشكالت ٦٢٩

البيئة السياسية والتنظيمية التي تؤثر على القـرارات فـي المنظمـات اإلداريـة، وماهيـة القـرارات 
النـوع مـن القـرارات،  الصعبة وكيف تؤدي كل من حالة عدم التأكد، الغموض، والتعارض إلى بروز هـذا

  .والوصفية المساعدة في علمية صنع واتخاذ القرارات) المعيارية(وكذلك األساليب الكمية 

   

   (0+3 )3درع نظم موضوعات مختارة في القانون اإلداري ٥٠٦

مفهـــوم القـــانوني . الضـــوابط القانونيـــة المختلفـــة الالزمـــة لممارســـة اإلدارة العامـــة لنشـــاطها          
وأيضـًا النظريـة العامـة للقـرارات . العام وأنواعه المختلفـة مـن اقتصـادية ومهنيـة وطـرق إدارتهـا للمرفق

  .اإلدارية ومبدأ التنفيذ المباشر

   

  )3درع قضايا معاصرة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ٦٣٥

3+0)  

والتحـديات واالتجاهـات الحاليـة موضوعات مختارة في إدارة الموارد البشرية، ودراسـة القضـايا 
األســاليب الحديثــة فــي إدارة قواعــد البيانــات لــنظم معلومــات المــوارد البشــرية، وكيفيــة اســتخدام . فيهــا

وتكييف وتنفيذ بعض برامج الحاسـب فـي مجـاالت معينـة مـن المـوارد البشـرية بمـا يسـاعد علـى اتخـاذ 
    .ريب، والرواتباإلستراتيجيات، واالختيار، والتد: قرارات فاعلة مثل

   (0+3 )3درع اإلدارة المالية الحكومية ٦٣٨

أهــم ممارســات ومشــاكل اإلدارة الماليــة علــى مســتوى األجهــزة الحكوميــة، وذلــك بكــل التخطــيط 
المالي في األجهزة الحكومية، استراتيجيات احتواء التكاليف، دور الرقابـة الماليـة فـي تنفيـذ السياسـات 

ود و المشتريات، إدارة التدفقات المالية، بدائل تمويـل المشـروعات العامـة، العامة، وضع سياسات العق
  .إدارة الدين العام، أهم المستجدات في اإلدارة المالية الحكومية



   

   (0+3 )3موضوعات متقدمة في تحليل السياسة العامةدرع  ٦٣٩

ة العامـة، بـدءًا مـن السياسة العامة وكيفية إجراء تحليلها من العلمية الكلية لصـناعة السياسـ
تحديــد وتعريــف المشــكلة فــي البيئــة العامــة، ومــرورًا بتحديــد الخيــارات المختلفــة لتمثيــل هــذه المشــكلة 
وانتهاء باختيار السياسة العامة المناسبة لمواجهة وحل هذه المشكلة من خالل المؤسسـات الحكوميـة 

  .مية الشاملةالمتعددة، و السياسات المالية للدولة ودورها في تحقيق التن

   

   (0+3 )3درع موضوعات متقدمة في اإلدارة الصحية ٦١٠

القضايا الفكرية المعاصرة في حقل اإلدارة الصحية، وكذلك التحديات التـي تواجـه الممارسـين           
و أهم التوجهات الحديثة في مجال اإلدارة الصحية فـي المملكـة وكـذلك . في المنظمات الصحية عموماً 

  .التي تواجه المنظمات الصحية في ظل التغيرات السريعة وكيفية التغلب عليها التحديات

   

   (0+3 )3درع إدارة برامج التأمين الصحي ٦١٢

الدور التقليدي لبرامج التأمين الصحي واألنشطة الحكومية المتنوعة المتعلقة بهـذه البـرامج،           
العالقـة بـين . في المؤسسات الصحية (Managed Care)وكذلك أساسيات ومفاهيم الرعاية المدارة 

مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين الصحي والتغيير في سـوق الخـدمات الصـحية ومـدى تـأثيره 
  .على مختلف فئات المجتمع من خالل حاالت دراسية

   

                                (0+3 )3 درع تسويق الخدمات الصحية ٦١٤

المهارات الالزمة لتطبيق المفهوم التسويقي الحديث على المؤسسات الصحية، و تحليل ودراسة   
طبيعة الخدمة الصحية والبعد االستثماري فيها ، ومحاولة إدارة هذه الخدمة تسويقيا لتحقيق أهداف 

  . المؤسسة الصحية، وأهداف المنتفعين من خدماتها

   

   



   (0+3 )3العامة درع موضوعات مختارة في الصحة ٦٢٠

التطور التاريخي للصحة العامة مع إيضاح دور األطراف المختلفة مثل األطبـاء والمسـئولين           
القضـايا المتعلقـة بالصـحة العامـة مثـل تلـك الناتجـة . في القطاع الصحي وتبادل األدوار القيادية بينهم

تعلقة ببيئة الصحة في المجتمع السعودي عن البيئة وتفشي األمراض واألوبئة مع دراسة التحديات الم
  .ووضع الحلول الممكنة لمثل هذه المشاكل الصحية

   

   (0+3 )3درع تحسين األداء في الرعاية الصحية ٦٢٢

تحسين أداء المنظمات الصحية من حيث منهجيات وضع معايير أداء المنظمـات الصـحية،                    
مجـال تحسـين األداء فـي   فـات وتصـحيحها، والموضـوعات الحديثـة فـيوطرق مراقبـة األداء لضـبط االنحرا

  .المنظمات الصحية ودراسة تجارب الدول األخرى في هذا المجال

                           درع الرسالة ٧٠٠

اختيار أحد المواضيع المهمة في اإلدارة العامـة تحـت أشـراف أحـد أعضـاء البرنـامج ليكـون                    
معايير األكاديميـة العلميـة    ًا لرسالة الدكتوراه التي يعدها الباحث، بحيث تكتب الرسالة بأفضل الموضوع
  . العالمية

 


