
 اإلدارة العامة بين النظرية والتطبيق درع 500

يتناول المقرر التطور التاريخي لإلدارة، واستعراض النظريات اإلدارية المختلفة في إدارة المنظمات في القطاع 

يستعرض المقرر مبادئ اإلدارة والعديد من المفاهيم المتعلقة باإلدارة كالمركزية  العام. إضافة الى ذلك،

 والالمركزية وإدارة التغيير.

 إدارة الموارد البشرية درع 513

المبادئ والمفاهيم األساسية إلدارة الموارد البشرية في المنظمات الحكومية، بما في ذلك دور يستعرض المقرر 

البشرية في التعامل مع الموارد البشرية واألساليب المستخدمة لتوفير األفراد األكفاء واإلبقاء إدارات الموارد 

عليهم وتنمية مهاراتهم، وتوفير المناخ المناسب لهم ألداء واجباتهم على أفضل وجه، والقضايا والمشكالت 

 وكيفية التغلب عليها.

 السلوك التنظيمي درع 530

في المنظمات وتطوير المهارات التحليلية في تشخيص وحل المشكالت السلوكية في العمل، من دراسة السلوك اإلنساني 

دراسة الموضوعات المتعلقة باإلدراك والشخصية، والدوافع، والتعلم، والقيم واالتجاهات، وديناميكيات الجماعة،  خالل

 ات بما في ذلك تدخالت علم السلوك.تعريف الطالب باالستراتيجيات المختلفة لتطوير المنظم واالتصال، وكذلك

 أساليب البحث العلمي درع 536

يتضمن المقرر الحديث عن مفهوم وفلسفة البحث العلمي. إضافة الى ذلك, يتطرق المقرر الى استعراض مناهج 

الدراسة البحث العلمي المختلفة. عالوة على أسس وعناصر البحث العلمي ابتداءا بتحديد المشكلة وبناء أدبيات 

 وقياس المتغيرات ليتمكن الطالب من كتابة بحث متكامل.

 التحليل الكمي في اإلدارة العامة كمي 535

توضيح كيفية استخدام المعلومات وطرق البحث الكمي والنوعي لمساندة صناع القرار في القطاع الحكومي، ويهدف 

 لتمكينهم من صنع القرارات.لتطوير مهارات الطالب في البحث والتحليل اإلحصائي 

 إدارة المعلومات ودعم القرارات درع 542



 

 المالية والموازنة العامة درع 540

شرح لمفهوم المالية العامة، وأنشطة اإلدارة المالية العامة، الموازنة، الضريبة، التخطيط للعوائد،  يتضمن المقرر

والمهارات التحليلية للرقابة المالية. والتركيز عن اإلنفاق الحكومي ودورة الميزانية. ويتناول المقرر استراتيجيات 

 ة العامة.الشراكة بين القطاع العام والخاص لتعزيز سياسات المالي

 التطوير التنظيمي درع 545

 

 أخالقيات الوظيفة العامة درع 544

تعريف المشاركين بدور األخالق المهنية في ممارسة السلطة العامة، والقضايا األخالقية ومواجهتها في بيئة 

المتنازعة، العمل الحكومية وتحديد السلوك السليم. ويشمل المقرر موضوعات مثل ضغط الوقت، الوالءات 

الصراعات بين المهام، تأثيرات اإلجراءات البيروقراطية، طبيعة السلطة، االختالفات الثقافية، وكذلك يحتوي 

 المقرر أيضاً على نماذج الحوكمة، الحوكمة في اإلدارة العامة، الحوكمة الجيدة، الحوكمة المحلية.

 مشروع بحث درع 599

والمهارات التي تعلمها في مقررات البرنامج في تحليل القضايا الحرجة والتحديات تمكين الطالب من توظيف المعارف 

 التي تواجههم في مكان العمل وتقديم الحلول االبداعية.

 الخدمة المدنية و القانون اإلداري السعودي درع 546

 

 إدارة األداء درع 548



الحكومية. سيتم استعراض نظريات رفع االداء مع التركيز على التعريف بعملية ادارة وقياس االداء في المنظمات 

التطبيقات العملية، كما سيتم مناقشة التطوير في سياسات وبرامج التوظيف في القطاع العام. ويشتمل المقرر على 

 موضوعات االختيار والتوظيف، التطوير والتدريب، التحفيز، الرواتب، تقويم االداء، واالنضباط.

 قضايا في إدارة الموارد البشرية درع 550

 

 تحليل السياسات العامة درع 566

 

 تخطيط وتقو يم البرامج العامة درع 568

التعريف بعملية وطرق تقويم المشروعات العامة وتقدير التأثير النهائي لها. ويركز المقرر على رفع قدرة القياديين 

التنظيم، او السياسة تحقق اهدافها من خالل التنفيذ، والتأكد من تحقق التأثير ومتابعة ما إذا كان البرنامج،  على تحديد

 المطلوب

 موضوعات في السياسات والموازنة العامة درع 569

 

 اإلدارة والتخطيط االستراتيجي درع 571

والقيم، ووضع  مناقشة مرتكزات اإلدارة االستراتيجية في القطاعات العامة، ويتضمن: صياغة الرسالة والرؤية،

األهداف طويلة األجل، وترجمة األهداف والمبادرات مع وضع مقاييس األداء، وتصميم الهياكل التنظيمية، وتشكيل 

الثقافة التنظيمية الداعمة لذلك، وكذلك تحليل التحديات المؤسساتية التي تواجه قادة القطاع العام في تصميم وتنفيذ 

 استراتيجية المنظمة.

 القيادة اإلدارية درع 572



أسس القيادة ونظرياتها وتطورها، ودراسة األساليب واألنماط القيادية السائدة، ودراسة دور القيادة اإلدارية في تحقيق 

ألهدافها، وإظهار أهمية القيادة في المنظمة والفروق بين القائد والمدير، والمهارات الالزمة لتطوير القائد  المنظمة

على أكمل وجه، وتحليل لوضع القيادات اإلدارية الراهن والمشكالت التي تعترضهم في القطاع  ورهاإلداري للقيام بد

 العام. كذلك مفهوم الريادة الحكومية ونماذجها وآليات تحقيقها

 إدارة األزمات درع 574

ية المتعلقة بالتنبؤ يتضمن المقرر تعريف بالمخاطر واألزمات. إضافة الى ذلك، يستعرض المقرر أهم النظريات العلم

خالل دراسة المقرر يتم مناقشة واستعراض العديد من الحاالت الدراسية المتعلقة بالمخاطر ومواجهة األزمات. 

 بالمخاطر واألزمات وكيفية ادارتها.

 اتخاذ القرارات وحل المشكالت درع 565

اإلدارية، وآليات صنع القرارات في نظريات صنع القرارات، وطرق حل المشكالت في المنظمات يستعرض المقرر 

 عن طريق دراسة الحاالت. األجهزة اإلدارية السعودية

 


