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 مقدمة
تنمية املهارات اإلدارية والفكر كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية هبدف يف  ( 1990) أنشئ قسم اإلدارة العامة يف عام

 إعداد كوادر وطنية مؤهلة أتهياًل عاليًا إلدارة املنظمات العامةحقل اإلدارة العامة، و اإلداري للممارسني واملختصني يف 
. ( 2000   اإلدارة العامة يف عام )مت إنشاء برانمج ماجستري يف،و .وقد بدأ القسم بربانمج للبكالوريوسبفاعلية وكفاءة

وأصبح قسم اإلدارة العامة ينتمي إىل كلية إدارة ، االقتصاد والعلوم اإلداريةم مت إعادة هيكلة كلية 2004ويف عام 
 األعمال.

 أحدث املعايري لالحتياج الفعلي لسوق العمل، و وفقاً لرباجمه وحتديثها قد سعى القسم دومًا لتطوير مناهج الدراسة و 
رقيًا وتقدماً،  الربامج األكادميية يف جمال اإلدارة العامةمن خالل االستعانة بتجارب أكثر اً، وذلك املعرتف هبا دولي

خنبة من ويضم القسم حاليًا . األردنوذلك هبدف إعداد كوادر عالية التأهيل تساهم يف حتقيق متطلبات التنمية يف 
هلم إسهامات حبثية رائدة ووصل الكثري منهم إىل ، الذين جلامعات العامليةأعضاء هيئة التدريس املتخرجني من أرقى ا

 درجة األستاذية يف اإلدارة العامة.
 : الربانمجرؤية 

 رائداً على املستوى اإلقليمي والعاملي يف التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع. الربانمجأن يكون 
 : الربانمجرسالة 

 م من الكوادر املتخصصة وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية خلدمة اجملتمع العلمي واملدين .تلبية احتياجات القطاع العا
 أهداف الربانمج

 ختريج كوادر مؤهلة يف جمال اإلدارة العامة قادرة على قيادة املنظمات العامة بفاعلية وكفاءة. .1
 إعداد البحوث األكادميية الرصينة للمسامهة يف تنمية الفكر اإلداري. .2

 عداد الدراسات التطبيقية ملعاجلة املشكالت اليت تواجه املنظمات العامة حملياً.إ .3

 تنمية وتطوير الفكر اإلداري من خالل املسامهة يف نقل املعرفة والتقنية اإلدارية وتوطينها حمليا. .4

 شروط القبول
تعليمات منح  ةاألردنية ومراعاامعات للدراسات العليا يف اجل الصادرة عن جملس التعليم العايلشروط القبول  ةمراعامع 

 يشرتط اآليت:درجيت املاجستري والدكتوراه يف جامعة مؤتة، 
 أن يكون املتقدم حاصال على شهادة البكالوريوس من جامعة معرتف هبا، بتقدير "جيد " على األقل.  .1

علوم اإلدارية مواد استدراكية حيددها جملس القسم للمتقدمني من ختصصات غري ال 3أن يكمل بنجاح   .2
 خالل السنة األوىل من بدء دراسة الطالب.

 
 متطلبات احلصول على الدرجة

بتقدير ال يقل عن "جيد  معتمده ساعة 36للحصول على درجة املاجستري يف اإلدارة العامة ينبغي أن يُنهي الطالب
 "، وذلك على النحو التايل:جداً 

 على ما يلي: لويشتم مسار الشاملاوال : 

 إجبارية.  مواداعة ( س27) •



مواد ( خيتارها الطالب من ثالث جمموعات اختياريه  أو من جمموعة واحدة  3اختيارية )مواد ( ساعة 9)  •
 لتكون جمال تركيز متخصص يف االداره ألعامه.

مواد الربانمج مبعدل ال يقل اجتياز امتحان شامل يف املواد االجباريه  اليت حيددها القسم بعد إهناء مجيع  •
 (76ن)ع

 :ويشتمل على ما يلي مسار الرسالة: اثنيا
 إجبارية.  مواد معتمده ( ساعة24) •

 رسالة( ساعة 9) •

 من اجملموعات الثالث للمواد االختيارية يف ةحو املطر  واداختياريه )خيتارها الطالب من امل هماد( ساعات 3) •
 مسار الشامل(

 



:اإلدارة العامةماجستري  الدرجة العلمية: مسمى Master of Public Administration MPA  

  -  20152016(  العامة )املسار الشامل ةملاجستري اإلدار   ةاخلطة الدراسي
 اوال :  املواد االجبارية:  

 ملسار الشامل املواد االختياريةاثنيا :
 ركيز املوارد البشريه (( )جمال  تساعات 9)أجملموعة  االختيارية األوىل 

 الساعات املعتمدة املادةاسم  املادةرقم 
 3 اإلداري األردينلقانون ا 0707770
 3 ءإدارة األدا 1902756
 3 قضااي يف إدارة املوارد البشرية 1902757

 العامة واملوازنة(السياسات )جمال  تركيز  ساعات معتمدة( 9)اجملموعة االختيارية الثانية
 3 حتليل السياسات العامة 1902727
 3 العامةمي الربامج و وتقإدارة  1902758

 3 العامة وازنةملموضوعات يف السياسات وا 1902759
 

 اإلدارة االسرتاتيجيةجمال تركيز القيادة و  ساعات معتمدة( 9)اجملموعة االختيارية الثالثة
 3 أالسرتاتيجيه يف االداره ألعامهاإلدارة  1902766
 3 القيادة اإلدارية 1902767
 3 تإدارة األزما 1902768

 املتطلب السابق ساعة 27ةموادإجباري
  الساعات املعتمدة  املادةاسم  املادةرقم 

  عات معتمدهسا 3 اإلدارة العامة بني النظرية والتطبيق 1902711
  ساعات معتمده 3 العلمي البحثمنهجية  1902710
  ساعات معتمده 3 السلوك التنظيمي 1902716
 بني النظرية والتطبيق اإلدارة العامة ساعات معتمده 3 إدارة املوارد البشرية 1902721
  ساعات معتمده 3 يف اإلدارة العامةالتحليل الكمي  1902722
  ساعات معتمده 3 لومات ودعم القراراتإدارة املع 1902723
 بني النظرية والتطبيق دارة العامةاال ساعات معتمده 3 املالية واملوازنة العامةاالدارة  1902732
 بني النظرية والتطبيق االدارة العامة ساعات معتمده 3 موضوعات معاصره يف اإلدارة العامة 1902733
 منهجية  البحث العلمي  ساعات معتمده 3 عامةاإلدارة ال مشروع خترج يف  1902760

  ساعة معتمده 27 جمموع الساعات االجباريه
  ساعات معتمده 9 الساعات االختيارية

  ساعه معتمده 36 اجملموع  الكلي لساعات ملسار الشامل



 اب من القسم , كتإحدى  اجملموعات أعاله   منساعات معتمده (  9املواد الثالثة ) اختار دراسةمالحظه: مينح الطالب الذي 
 . اجملاالت أعالهاحد  يفيد برتكيزه يف

 2016-2015ملاجستري اإلدارة العامة  )مسار الرسالة (   ةلدراسيا خلطةا
 ساعة معتمدة( 36)  

 أوال: املواد االجباريه

 
 

 ) مسار الرسالة ( اثنيا :املواد االختيارية

 ( ماده واحده ملسار الرسالةساعات 3)املواد  االختيارية  خيتار الطالب
 الساعات املعتمدة املادةاسم  املادةرقم 

 3 اإلداري األردينلقانون ا 0707770
 3 ءإدارة األدا 1902756
 3 قضااي يف إدارة املوارد البشرية 1902757
 3 حتليل السياسات العامة 1902727
 3 العامةمي الربامج و وتقادارة  1902758
 3 العامة وازنةملموضوعات يف السياسات وا 1902759
 3 أالسرتاتيجيه يف االداره ألعامهاإلدارة  1902766
 3 القيادة اإلدارية 1902767
 3 تإدارة األزما 1902768

 
 

 املتطلب السابق ساعة 24ةموادإجباري
  الساعات املعتمدة املادةاسم  املادةرقم 

  ساعات معتمده 3 اإلدارة العامة بني النظرية والتطبيق 1902711
  ساعات معتمده 3 العلمي البحثمنهجية  1902710
  ساعات معتمده 3 السلوك التنظيمي 1902716
 بني النظرية والتطبيق اإلدارة العامة ساعات معتمده 3 إدارة املوارد البشرية 1902721
  ساعات معتمده 3 يف اإلدارة العامةالتحليل الكمي  1902722
  ساعات معتمده 3 إدارة املعلومات ودعم القرارات 1902723
 بني النظرية والتطبيق دارة العامةاال اعات معتمدهس 3 املالية واملوازنة العامةاالدارة  1902732
 بني النظرية والتطبيق االدارة العامة ساعات معتمده 3 موضوعات معاصره يف اإلدارة العامة 1902733

  ساعه معتمده 24 جمموع الساعات اإلجبارية
  ساعات معتمده 9 رسالة ماجستري

  ساعات معتمده 3 ماده اختياريه
  ساعة معتمده 36 ات الكلي ملسار الرساله جمموع الساع



جامعة مؤتة –اإلعمالكلية  -ات برانمج ماجستري االداره العامةوصف مقرر   

 2016-2015الجديدة لعام لخطة ا

 
 ساعات معتمدهPublic Administration: Theory and Application 3اإلدارة العامة بني النظرية والتطبيق 1902711

ية والتطبيقية يف اإلدارة العامة، وتطور الفكر اإلداري لتنظيم اإلدارة العامة وأهدافها ودورها يف البحث التحليلي واملناقشة الفكرية للقضااي النظر 
بني هذه  ةبينها وبني األفراد واجلماعات، واملضامني الفلسفية واالجتماعية والتطبيقية للبدائل الفكرية املطروحة، والعالق ةاجملتمعات املعاصرة والعالق

 امينها اإلدارية.البدائل والظروف ومض

 
 ساعات معتمدهHuman Resources Managementt 3                                إدارة املوارد البشرية 1902721

بشرية املبادئ واملفاهيم األساسية إلدارة املوارد البشرية يف املنظمات، مبا يف ذلك دور إدارات املوارد البشرية يف التعامل مع املوارد ال
ه، ألساليب املستخدمة لتوفري األفراد األكفاء واإلبقاء عليهم وتنمية مهاراهتم، وتوفري املناخ املناسب هلم ألداء واجباهتم على أفضل وجوا

 والقضااي واملشكالت وكيفية التغلب عليها.

 
 ساعات معتمدهOrganizational Behavior 3        السلوك التنظيمي 1902716

، من خالل دراسة دراسة السلوك اإلنساين يف املنظمات وتطوير املهارات التحليلية يف تشخيص وحل املشكالت السلوكية يف العمل
، ديناميكيات اجلماعة، والقيادة، واالتصال، و إلدراك والشخصية، والدوافع، والتعلم، واإلبداع، والقيم واالجتاهاتاملوضوعات املتعلقة اب

 وير التنظيمي، والثقافة التنظيمية.التصميم والتطو 

 
 (ساعات معتمدهMethods of Scientific Research 3          البحث العلمي منهجية 1902710

املتعلقة هبذا  والعمليةالعلمية والقضااي النظرية  البحوثمع الرتكيز على عملية تصميم  ،دراسة متقدمة يف أساليب وطرق البحث العلمي
 والتوصل اىل نتائج معينة وتفسري العالقات املتداخلة بني املتغريات. ،ةاإلحصائية املناسبالربامج  ابستخدامع وحتليل املعلومات ومج ،املوضوع

 
 Quantitative Analysis in Publicالعامة            التحليل الكمي يف اإلدارة  1902722

Administration 3ساعات معتمده 

، واالرتباطات اخلطية واالحندار البسيط واملتعدد ،اإلحصائيةالفروض  تواالحتماالت واختباراحتويل البياانت وحتليلها املفاهيم اإلحصائية و 
 .املناسبةعلى الربجميات  التباين وتطبيقاهتاوحتليل 

 
 



 ساعات معتمدهFinance and public budgeting           3املالية واملوازنة العامةاالداره  1902732

ذلك دراسة النفقات واإليرادات العامة وبنودها وأنواع ودور السياسات املالية يف حتقيق  مبا يف ملايل والوظيفة املالية احلكومية،ادراسة للفكر 
 انية وتنفيذها.كذلك دراسة املوازنة العامة كوسيلة للتخطيط واإلدارة والرقابة اإلدارية واملالية، وطرق إعداد امليز و  التنمية الشاملة، أهداف

 
 ساعات معتمدهData Management and Decision Support 3   املعلومات ودعم القرارات إدارة 1902723

املؤثرة على تطورها وتقصي الدور اهلام الذي تلعبه نظم املعلومات يف دعم القرارات  لاإلدارية والعواممقدمة يف نظم املعلومات 
والربامج  موالنظ احلاسوبواملعلومات بواسطة ، تمعاجلة البياانمات املبنية على استعمال احلاسب اآليل و طرق ومعرفة أنظمة املعلو ،اإلدارية

 .اإللكرتونيةواحلكومة  واالنرتنتوالتحليل اإلحصائي  اإللكرتونيةواجلداول  ،و قواعد البياانت ومعاجلتها ،التطبيقية أملختلفة
 
 
 Contemporary topics in public administration      3العامة ةيف اإلدار  معاصرهموضوعات  1902733

ومناقشة هذه  ،تقدمي تقارير شفهية مبنية على قراءات مكتبية متعمقةعلى مع الرتكيز لتحليلها خمتارة يف حقل اإلدارة العامة  تناول موضوعاتت
 واألخالقياتلتقييد ابملعايري األخالقية ابلوظيفة القيات الوظيفه ألعامه)ويتضمن هذا املساق على موضوعات مثل االداره احملليه , وأخالتقارير.

، وقرارات األنشطة االقتصاديةدور احلكومة يف باملتعلقةاإلدارةاقتصادايت .واختاذ القرارات االدارييه , (ن يتحلى به املوظف العامأاليت جيب 
 لتطوير التنظيمي واحلوكمه يف املنظمات ألعامه, وغريها من املوضوعات ذااتلصلة ,على االقتصاد الكلي , وا وانعكاساهتااحلكومية االستثمار 

 

  Administrative law in Jordan 3                   األرديناإلداري لقانون ا 0707770
 ةيتناول مفهوم القانون اإلداري وخصائصه ومصادره ,وفكرة التنظيم اإلداري من خالل حبث مفرداته املركزي

والالمركزية االداريه , وتطبيقاهتا ,كما يشتمل على مفهوم املوظف العام  وأساليب تعيينه واختياره , وتقسيم الوظائف 
 وواجبات املوظف  وحقوقه الوظيفية ,ونظامه التأدييب , وقواعد إهناء خدمات املوظف العام .

 
 
 

 



 
 

 قضااي يف إدارة املوارد البشرية 1902757
Issues in Human Resources Management 3  

ودراسة بعض املشكالت والقضااي اليت تواجهها إدارة املوارد يف القطاع العامة، القضااي اهلامة املعاصرة يف جمال إدارة املوارد البشرية  مناقشة
 .األردنالبشرية يف 

 
 

 Performance Management 3                ءإدارة األدا 1902756
كيفية تصميم وتنفيذ نظام إلدارة األداء، الذي يتضمن تطوير وتوصيل معايري األداء، االستشارات   ، ومعرفةفراد يف املنظماتأداء األ

والتدريب لتحسني األداء، تشخيص مشكالت األداء، قياس األداء، مشكالت تقومي األداء، وتقدمي التغذية العكسية للموظفني، ودور 
 رارات املتعلقة إبدارة املوارد البشرية.تقومي األداء يف اختاذ الق

 

 Public  Policies Analysis       حتليل السياسات العامة  1902727
 3 

سيتم تناول وحتليل ومناقشة وفهم شامل للجوانب و . كوميةحتليل السياسات العامة كطريقة منهجية ومنظمة للتفكري حول السياسات احل
 املتعددة يف جمال السياسة العامة. املشكالتىل التدريب على مهارات تصميم وحتليل وتناول املهمة للسياسة العامة إضافة إ

 

        Public Programs’ Assessment and managementالعامةمي الربامج و وتق إدارة 1902758
                

 
3 

مي الربامج العامة ذات الصلة و تقوخطوات آليات ختطيط امه و الع جوأساليب إدارة املشروعات والرباماألساسية  ماملفاهي ويشتمل على
واستكشاف أمهية هذا اجملال يف حتسني وتطوير التخطيط والتقييم وتنفيذ  , واجلدوى أالقتصاديه للمشروعات ألعامه,ابلقطاع احلكومي

 رفع من مستوى آليات اإلدارة والتنفيذ.وال الربامج 

 

 Topics in Public Policies and Budgeting 3وازنةملموضوعات يف السياسات وا 1902759
وأهم العوامل السياسية يف رسم السياسة املالية للدولة، و وازنة العامة ملابدراسة أهم القضااي املتعلقة ابلسياسات املالية احلكومية وعالقتها 

 ديد األوليات اجملتمعية.وأتثريها على حتواالقتصادية واإلدارية واالجتماعية ذات الصلة بتلك السياسات 



 

 اخلطة الدراسية االسرتشادية ملاجستري اإلدارة العامة حسب الفصول الدراسية )مسار الشامل (
على الطلبة امللتحقني يف برانمج ماجستري االدارة العامة من غري ختصصات كلية إدارة األعمال دراسة مجيع ✓

 ء الدراسةاملواد  االستدراكية  خالل السنة األوىل من بد
 الفصل األول:

 الساعات املعتمدة ادهاسم امل املادهرقم ا
 3 اإلدارة العامة بني النظرية والتطبيق 1902711
 3 البحث العلمي منهجية 1902710
 3 السلوك التنظيمي 1902716

 9 المجموع
 الفصل الثاني:

 الساعات املعتمدة ادهاسم امل املادهرقم 
 3 البشريةإدارة املوارد  1902721
 3 يف اإلدارة العامة التحليل الكمي  1902722
 3 املالية واملوازنة العامةاالداره  1902732

 9 المجموع
 الفصل الثالث:

 الساعات املعتمدة ادهاسم امل املادهرقم 
 3 املعلومات ودعم القرارات إدارة 1902723

 3 موضوعات معاصره يف االداره العامه 190233
 3 جمال التخصص من مواد اختياريه ماده 000

 9 المجموع
 الفصل الرابع:

 الساعات املعتمدة املادهاسم  ادهرقم امل
 3 التخصص لمن مواد جمااختياريه ماده  000
 3 التخصص لمن مواد جمااختياريه ماده  000

 3 حبث خترج يف االداره العامه 1902760
 9 المجموع

 ساعه معتمده 36                                                          اجملموع الكلي              
 



 اخلطة الدراسية االسرتشادية ملاجستري اإلدارة العامة حسب الفصول الدراسية )مسار الرساله (
يع على الطلبة امللتحقني يف برانمج ماجستري االدارة العامة من غري ختصصات كلية إدارة األعمال دراسة مج✓

 املواد  االستدراكية  خالل السنة األوىل من يدء الدراسة.
 الفصل األول:

 الساعات املعتمدة ادهاسم امل هاورمز  املادهرقم ا
 3 اإلدارة العامة بني النظرية والتطبيق 1902711
 3 البحث العلمي مناهج 1902710
 3 السلوك التنظيمي 1902716

 9 المجموع
 الفصل الثاني:

 الساعات املعتمدة ادهاسم امل  ادهاملرقم 
 3 إدارة املوارد البشرية 1902721

 3 اإلدارة العامة التحليل الكمي يف  190222
 3 املالية واملوازنة العامةاالداره  1902732

 9 المجموع
 الفصل الثالث:

 الساعات املعتمدة ادهاسم امل املادهارقم 
 3 تاملعلومات ودعم القرارا إدارة 1902723
 3 قضااي معاصره يف االداره العامه 1902733
 3 اجملموعات االختيارية ماده اختياريه من مواد 000

 
 المجموع

9 

 الفصل الرابع:
 الساعات املعتمدة املادهاسم  املادةرقم 

 9 الرساله 1902
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