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 ثالثًا: تقسيم مقررات المسارات حسب المستويات
 . مسار الموارد البشرية في القطاع العام1

 

 ى الثالثالمستو 
عدد 
 المستوى الرابع الوحدات

عدد 
 الوحدات

 3 المقارنة  درع الخدمة 621
الحديثة في القيادة  درع االتجاهات 631
 اإلدارية

3 

متقدمة في تطوير  درع موضوعات 623
 المنظمات

القانون مختارة في  نظم موضوعات 506 3
 داري اإل

3 

اإلستراتيجية في القطاع  درع اإلدارة 624
 3 العام

معاصرة في إدارة  ع قضايار د 635
 3 الموارد البشرية في القطاع العام

 9 المجموع 9 المجموع
 

 
 مسار اإلدارة الصحية .2

 المستوى األول
عدد 
 الوحدات

 المستوى الثاني
عدد 
 الوحدات

اإلدارة الفكري في  درع التطور 601
 3 امةالع

متقدمة في السلوك  درع دراسات 611
 3 يميالتنظ

 3 معاصرة في اإلدارة العامة درع قضايا 603 3 المعلومات في اإلدارة  نيةدرع تق 613
متقدمة في مناهج  درع موضوعات 605

 3 اإلحصائي في اإلدارة درع التحليل615 3 البحث العلمي في اإلدارة

 9 المجموع 9 المجموع

 ولالمستوى األ
عدد 
 المستوى الثاني الوحدات

عدد 
 الوحدات

 3 ةر االفكري في اإلد درع التطور 601
متقدمة في السلوك  درع دراسات 611

 التنظيمي
3 

 3 معاصرة في اإلدارة درع قضايا 603 3 المعلومات في اإلدارة درع تقنية 613
متقدمة في مناهج  درع موضوعات 605

 البحث العلمي في اإلدارة
 3 اإلحصائي في اإلدارة ع التحليلر د615 3

 9 المجموع 9 المجموع



 

 
 لوحداتعدد ا المستوى الرابع عدد الوحدات المستوى الثالث

متقدمة في  اتدرع موضوع 610
 اإلدارة الصحية

مختارة في  درع موضوعات 620 3
 الصحة العامة

3 

برامج التأمين  دارةدرع إ 612
 3 الصحي

األداء في الرعاية  درع تحسين 622
 3 الصحية 

اإلستراتيجية في  درع اإلدارة 624
 قطاع العامال

 3 الخدمات الصحية  درع تسويق614 3

 9 المجموع 9 المجموع
 

 مسار إدارة المالية العامة .3
 

 المستوى األول
عدد 
 الوحدات

 المستوى الثاني
عدد 
 الوحدات

الفكري في اإلدارة  درع التطور 601
 العامة 

متقدمة في السلوك  درع دراسات 611 3
 التنظيمي

3 

 3 في اإلدارة  لوماتالمع درع تقنية 613
في اإلدارة  معاصرة درع قضايا 603
 العامة

3 

متقدمة في مناهج  ضوعاتمو  درع 605
 البحث العلمي في اإلدارة

 3 اإلحصائي في اإلدارة درع التحليل 615 3

 9 المجموع 9 المجموع
 

 المستوى الثالث
عدد 
 الوحدات

 المستوى الرابع
عدد 
 الوحدات

 3 التالقرارات وحل المشك درع صنع 629 3 ة العامةإدارة الماليدرع  60٨
ة ي المحاسبدراسية ف حسب حلقة 621

 الحكومية
 3 المالية الحكومية درع اإلدارة 63٨ 3

اإلستراتيجية في القطاع  درع اإلدارة 624
 العام

3 
متقدمة في تحليل  درع موضوعات 639

 السياسة العامة
3 

 9 المجموع 9 المجموع
 

 



 

 رراتمقالوصف 
 

 

 (0+3) 3 ختارة في القانون اإلداري نظم موضوعات م 506
الضوووووووووابن القانونية المختلفة الالرمة لممارسووووووووة اإلدارة العامة لنشووووووووافقا. مفقوم القانوني للمرفق العام وأنواع  

 المختلفة من اقتصادية ومقنية وفرق إدارتقا. وأيضًا النظرية العامة للقرارات اإلدارية ومبدأ التنفيذ المباشر.
 

 ( 0+3) 3 التطور الفكري في اإلدارة العامة  درع  601
التطور الفكري لإلدارة كحقل معرفي، والفكر التنظيمي ونقاط التحول الرئيسووووووووووووووة في حقل اإلدارة العامة على 
المسووتويين الكلي والجيئي، وتوسوويع مدارك الطالب الذهنية وريادة قدرات  التحليلية لتقييم النظريات بطرق علمية مع 

 راث الفكري اإلداري العربي واإلسالمي.استعراض الت
 

  ( 0+3) 3 ةقضايا معاصرة في اإلدارة العام  درع  603
العامة. التحديات  تالقضايا الفكرية المعاصرة في حقل اإلدارة، والتحديات التي تواج  الممارسين في المنظما

 يعة وكيفية التغلب عليقا.المعاصرة التي تواج  المنظمات العامة في المملكة في ظل التغيرات السر 
 

 (1+3) 3 اإلدارةوضوعات متقدمة في مناهج البحث العلمي في م  درع  605
مفقوم وفلسوووووفة البحث العلمي، ومناهج  المختلفة، وأسووووول وعناصووووور البحث العلمي بدءًا من تحديد المشوووووكلة 

بشوووووكل  النقائي. القضوووووايا والمشوووووكالت ي كيفية كتابة البحث العلم المتغيرات،وبناء أدبيات الدراسوووووة ومرورًا بقيا  
 اصرة في البحث العلمي في مجال اإلدارة وكيفية التعامل معقا.المع
 

 (0+3) 3 المالية العامة رةإدا  درع  60٨
يهدف هذا المقرر الى تعزيز فهم الطالب إلعداد وتنفيذ وإدارة الميزانية العامة، وااليرادات 

لعام وتخطيط يسررتا ررف الطرم المتعبقة رةدارة الدي  ا العامة، والمصررروفات العامةك اما ان 
 التمويل واالستثمار العامك

 
 (0+3) 3 التنظيميدراسات متقدمة في السلوك   درع  611

السوولوك تطبيق نظريات ومفاهيم  للمنظمات،فقم وتفسووير وتوقع ما يدور من سوولوكيات داألل األفر التنظيمية 
كباحث متخصوووووووووو  أو ممار  في  لالمتطلبات التنظيمية الالرمة للعمدية. ى البيئة التنظيمية السووووووووووعو علاإلداري 

 القضايا المعاصرة في السلوك التنظيمي. ،المستويات اإلدارية العليا التنظيمية للعلم
 
 



 

 (0+3) 3 اإلدارةتقنية المعلومات في   درع  613
ية المعلومات التقنية األسووووووووووووواسوووووووووووووية ات في القطاع العام، أهمدور البيانات وتقنية المعلومات في دعم المنظم

العامين كصانعي قرار، كذلك الحكومة اإللكترونية وما تتضمن  السياسات واإلجراءات الحديثة الناتجة عن  للمدراء
الطبقية تيايد التفاعل المقم بين تطور تقنية المعلومات وعملية إدارة شوونون الدولة مثل التشووفير، سوورية المعلومات، 

دئ الضوووووووووووووروريووووة إلدارة المعرفووووة، والفرق بين المعرفووووة المعلومووووات واألمن الوفني. وأأليرا المبوووواالرقميووووة، تقنيووووة 
والمعلومات، والربن بين ثقافة المنظمة وأصووول المعرفة الضوومنية والواضووحة، واسووتغالل هذا المصوودر لكسووب ميية 

 تنافسية. 
 

 

 (1+3) 3 التحليل اإلحصائي في اإلدارة   درع 615
ي باسووتخدام برامج التحليل اإلحصووائي مثل برنامج ات المتقدمة في أسوواليب التحليل اإلحصووائالمعارف والمقار 

SPSS ، العاملي  والتحليل. أسوواليب التحليل اإلحصووائي االسووتداللي الثنائي والمتعدد مثل تحليل التباين واالنحدار
 يا اإلدارية.مع التطبيق على القضال اإلحصائي في التحليمتقدمة ال األساليبو والتجميعي 
 

 (0+3) 3 المقارنةة الخدمة المدني  درع  621
بعاد الدولية والثقافية للنظرية والممارسوووووووووووة في إدارة الموارد البشووووووووووورية، األتالف إدارة الموارد البشووووووووووورية عبر األ

ال أمريكا، السوووعودية مع الدول األوربية، وشوووم الثقافات. مقارنة ممارسوووات إدارة الموارد البشووورية في المملكة العربية
، وفلسوووفة سوووياسوووات إدارة الموارد البشووورية في على الخدمة المدنية اثار العولمةو ن، ودول جنوب شووورق اسووويا واليابا

 الدول المختلفة.
 

 (0+3) 3 المنظماتتطوير موضوعات متقدمة في   درع  623
سوووة العملية من ألالل ى الجانب الفكري الفلسوووفي أو الممار القضوووايا المعاصووورة في تطوير المنظمات سوووواء عل

ة والمتمثلة باإلنسووان والتقنية القيكل. التحديات التي تواجققا المنظمات العامة والخاصووة في محاور تطوير المنظم
 المملكة في مجال التغيير والتطوير وكيفية التعامل معقا.

 
 (0+3) 3 العاماإلدارة اإلستراتيجية في القطاع   درع  624

يئة الخارجية، تقييم البيئة الداأللية اإلدارة والتخطين االسوووووووووووتراتيجي. مسووووووووووو  البنظريات وقضوووووووووووايا وأسووووووووووواليب 
والبحوث المسووووتقبلية، أسوووواليب تحليل الثقافة التنظيمية، أسوووواليب وضووووع األهداف، كيفية  التنبنللمنظمات، أسوووواليب 

 تيجي.لمعاصرة في اإلدارة والتخطين االسترابناء وإعداد االستراتيجيات وتنفيذها، والقضايا ا
 
 

 



 

 (0+3) 3 لمشكالتصنع القرارات وحل ا  درع  629
البيئة السوووووياسوووووية والتنظيمية التي تنثر على القرارات في المنظمات اإلدارية، وماهية القرارات الصوووووعبة وكي  

لقرارات، وكذلك األسووووووووووووواليب الكمية تندي كل من حالة عدم التأكد، الغموض، والتعارض إلى برور هذا النوع من ا
 ع واتخاذ القرارات.عيارية( والوصفية المساعدة في علمية صن)الم
 
 (0+3) 3 االتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية  درع  631

والتطورات الحديثة في القيادة  والعشووووووووورين،دور القيادة في العملية اإلدارية انطالقًا من معطيات القرن الحادي 
لقيادة في األسووووواليب اإلدارية الحديثة ا والقيادة االسوووووتشووووورافية وبيئتقا. دور ارية مثل القيادة التحويلية ومتطلباتقاإلدا

بعض النماذج القيادية اإلدارية المعاصووووووورة دراسوووووووة  ودورها في نقل مسوووووووتوى المنظمة لمواكبة التغيرات المعاصووووووورة.
 وأسباب نجاحقا، والمشاكل التي تواجققا.

 
 (0+3) 3 في القطاع العام ريةقضايا معاصرة في إدارة الموارد البش  درع  635

ختارة في إدارة الموارد البشوورية، ودراسووة القضووايا والتحديات واالتجاهات الحالية فيقا. األسوواليب موضوووعات م
ض برامج الحديثة في إدارة قواعد البيانات لنظم معلومات الموارد البشووووووووووووورية، وكيفية اسوووووووووووووتخدام وتكيي  وتنفيذ بع

ارات فاعلة مثل: اإلسووووووووووتراتيجيات، لموارد البشوووووووووورية بما يسوووووووووواعد على اتخاذ قر الحاسووووووووووب في مجاالت معينة من ا
 واالألتيار، والتدريب، والرواتب.

 

 
 (0+3) 3 اإلدارة المالية الحكومية  درع  63٨

طين المالي في اإلدارة المالية على مسووووووووووتوى األجقية الحكومية، وذلك بكل التخ كالتأهم ممارسووووووووووات ومشوووووووووو
المالية في تنفيذ السووياسووات العامة، وضووع سووياسووات  راتيجيات احتواء التكالي ، دور الرقابةاألجقية الحكومية، اسووت

، إدارة التدفقات المالية، بدائل تمويل المشووروعات العامة، إدارة الدين العام، أهم المسووتجدات في والمشووترياتالعقود 
 اإلدارة المالية الحكومية.

 
 (0+3) 3 ياسة العامةموضوعات متقدمة في تحليل الس  درع  639

بدءًا من تحديد وتعريف المشوووووووووكلة في البيئة العامة، ومرورًا بتحديد  ،يفية إجراء تحليلقاالسوووووووووياسوووووووووة العامة وك
من  الخيارات المختلفة لتمثيل هذه المشووووكلة وانتقاء باألتيار السووووياسووووة العامة المناسووووبة لمواجقة وحل هذه المشووووكلة

 حقيق التنمية الشاملة.السياسات المالية للدولة ودورها في تو  ألالل المنسسات الحكومية المتعددة،
 
 
 
 



 

 (0+3) 3 موضوعات متقدمة في اإلدارة الصحية  درع  610
رية المعاصوووورة في حقل اإلدارة الصووووحية، وكذلك التحديات التي تواج  الممارسووووين في المنظمات القضووووايا الفك
ات التي تواج  إلدارة الصوووووووووووووحية في المملكة وكذلك التحديالتوجقات الحديثة في مجال ا أهمو  ؛ماً الصوووووووووووووحية عمو 

 المنظمات الصحية في ظل التغيرات السريعة وكيفية التغلب عليقا.
 

 (0+3) 3 إدارة برامج التأمين الصحي  درع  612
المتعلقة بقذه البرامج، وكذلك أسووواسووويات الدور التقليدي لبرامج التأمين الصوووحي واألنشوووطة الحكومية المتنوعة 

في المنسووووووسووووووات الصووووووحية. العالقة بين مقدمي الخدمات الصووووووحية  (Managed Care)ومفاهيم الرعاية المدارة 
وشركات التأمين الصحي والتغيير في سوق الخدمات الصحية ومدى تأثيره على مختل  فئات المجتمع من ألالل 

 حاالت دراسية.
  

    (0+3) 3 الصحيةالخدمات تسويق    درع 614
ودراسة فبيعة الخدمة  تحليلو على المنسسات الصحية، الرمة لتطبيق المفقوم التسويقي الحديث المقارات ال

ومحاولة إدارة هذه الخدمة تسويقيا لتحقيق أهداف المنسسة الصحية، وأهداف  فيقا،الصحية والبعد االستثماري 
 المنتفعين من ألدماتقا. 

 
 (0+3) 3 العامة في الصحة مختارةموضوعات    درع 620

اح دور األفراف المختلفة مثل األفباء والمسوووووووووئولين في القطاع التطور التاريخي للصوووووووووحة العامة مع إيضووووووووو
الصوووووووووحي وتبادل األدوار القيادية بينقم. القضوووووووووايا المتعلقة بالصوووووووووحة العامة مثل تلك الناتجة عن البيئة وتفشوووووووووي 

 جتمع السوووعودي ووضوووع الحلول الممكنة لمثلراسوووة التحديات المتعلقة ببيئة الصوووحة في الماألمراض واألوبئة مع د
 هذه المشاكل الصحية.

 
 (0+3) 3 تحسين األداء في الرعاية الصحية  درع  622

تحسوووووين أداء المنظمات الصوووووحية من حيث منقجيات وضوووووع معايير أداء المنظمات الصوووووحية، وفرق مراقبة 
حسوووووين األداء في المنظمات الصوووووحية الموضووووووعات الحديثة في مجال تو  ات وتصوووووحيحقا،األداء لضوووووبن االنحراف

 تجارب الدول األألرى في هذا المجال. ودراسة
 
 (0+3) 3 حلقة دراسية في المحاسبة الحكومية  حسب  621

العملية الفلسووووووفية و  وكذلك الجوانبالمشوووووواكل المحاسووووووبية المتعلقة بالمحاسووووووبة الحكومية في المراحل المتقدمة. 
كل المختلفة بالمحاسوووووووبة عن اإليرادات إعداد الموارنات العامة للدولة والمشوووووووا المتعلقة بنظام المحاسوووووووبة الحكومية،

 والمصروفات وحسابات التسوية والحساب الختامي للدولة. االتجاهات الحديثة في مجال المحاسبة الحكومية.
 



 

  درع الرسالة   700
رنامج ليكون موضوووووعًا لرسووووالة في اإلدارة العامة تحت أشووووراف أحد أعضوووواء الب األتيار أحد المواضوووويع المقمة

 التي ُيعدها الباحث، بحيث تكتب الرسالة بأفضل المعايير األكاديمية العلمية العالمية. الدكتوراه 
 
 

 

 


