دبلوم اآلداب في اإلدارة العامة
تم تصميم درجة دبلوم اآلداب في اإلدارة العامة في كلية المجتمع في قطر إلعداد الطالب للمهن في القطاع
الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني .يركز الطالب على تطوير المهارات والمعارف الالزمة لتخطيط وصياغة
السياسات وكذلك إلدارة وتنظيم وتنفيذ العمليات في القطاع العام .وتشمل المقررات الدراسية المتضمنة بالبرنامج
التخصصات الرئيسية في اإلدارة العامة ،ومبادئ اإلدارة ،والعالقات العامة ،والقيادة التنظيمية والسلوك ،وإدارة
الطوارئ ،والعلوم السياسية ،واإلحصاء .مجموع الساعات المعتمدة للدبلوم اآلداب في االدارة العامة هي 06
ساعة معتمدة.

متطلبات كلية المجتمع العامة
المتطلبات العامة
المقررات

ENGL 1303, ENGL 1304, ARAB 1301, ARAB 1302
MATH 1342
BIOL 1306, BIOL 1322, ENVR 1301
ECON 2371, ECON 2372, PSYC 2371, SOCI 1371,
GOVT 2374
HIST 1305, HIST 1306, HIST 1307
PHIL 1371, PHIL 2376
EDUC 1370, ISLA 1301, ISLA 2301, LAWC 1301

المجاالت

عدد الساعات
المعتمدة
12
3
3
3

التواصل
الرياضيات
العلوم الطبيعية
العلوم االجتماعية /السلوكية

3
3
3
30

التاريخ
العلوم االنسانية
المعرفة العامة
اجمالي الساعات

متطلبات التخصص (االجبارية واالختيارية)
متطلبات التخصص
المقررات
DRAM 1303, ART 1373, MUSI 1301
BCIS 1305, FREN 1411, FREN 1412, SPAN 1411,
SPAN 1412
PBAD 1371, PBAD 1372, PBAD 1377, PBAD 2371,
PBAD 2377, EMGT 1371
ACCT 2371, ACCT 2372, BMGT 1377, BUSI 1371,
MRKT 1371, ECON 2371, ECON 2372, PSYC 2371,
SOCI 1371, ISLA 1301, ISLA 2301, LAWC 1301,
SPCH 1371, SPCH 1375, SPCH 1378,

المجاالت

عدد الساعات
المعتمدة
3
3

فنون جميلة
مهارات عامة

18

مجال التخصص

6

اختياري عام

30

اجمالي الساعات

.
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الدبلوم المشارك في اإلدارة العامة
وصف المقررات
مقدمة في اإلدارة العامة PBAD 1371
الساعات المعتمدة3 :
هذا المقرر هو مقدمة لتنظيم وإدارة القطاع العام .ويشمل الموضوعات التالية :العالقات بين المؤسسات الحكومية،
ونظرة عامة على مستويات مختلفة من إدارة البرنامج الحكومي ،وإدارة المنظمات غير الربحية
الوكاالت الحكومية PBAD 1372
الساعات المعتمدة3 :
يوفر هذا المقرر نبذة عامة عن الهيئات الحكومية في دولة قطر والعالقات فيما بينها شاملة األهداف والغايات؛
والهيكل التنظيمي لكل هيئة .وتشمل موضوعات اإليرادات وأنماط اإلنفاق ،والتأثير العالمي على الهيئات الحكومية.
العالقات العامة في القطاع العام PBAD 1377
الساعات المعتمدة3 :
يقوم هذا المقرر بتنمية المهارات لموظفي القطاع العام ،والمديرين ،والمتخصصين في العالقات العامة في التعامل
مع الجمهور ووسائل اإلعالم .وتشمل الموضوعات الحفاظ على الصورة العامة اإليجابية ،والسياسات التنظيمية
المتعلقة بالمصلحة العامة ،وتنفيذ برامج إعالمية.
إدارة القطاع العام PBAD 2371
الساعات المعتمدة3 :
يركز هذا المقرر على المبادئ العامة لإلدارة العامة واالستراتيجيات للتعامل مع النظم الداخلية والخارجية .وتشمل
الموضوعات التخطيط ،والهيكل التنظيمي ،والدافعية ،وصنع القرار ،وانماط القيادة والسلوك التنظيمي ،وإدارة
الموارد.
مقدمة في إدارة الطوارئ EMGT 1371
الساعات المعتمدة3 :
هذا المقرر يدرس نطاق وتنوع إدارة الطوارئ ووظائفها المختلفة .كما يركز أيضا على نظرية ومفاهيم إدارة
الطوارئ و كيفيةالتأهب واالستجابة لها ،وأدوار ومهام المؤسسات الرئيسية في مجال إدارة الطوارئ و آليات
العالقة البينية التي تربطها.
األخالق في القطاع العام PBAD 2377
الساعات المعتمدة3 :
يبحث هذا المقرر في ممارسة المعايير األخالقية في اإلدارة العامة ألحكام القانون في دولة قطر .وتشمل
الموضوعات مدونات قواعد السلوك ،واالفصاح عن البيانات المالية ،وتضارب المصالح والمحسوبية ،والمعضالت
األخالقية.
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بكالوريوس اآلداب في اإلدارة العامة
تم تصميم درجة البكالوريوس في اإلدارة العامة في كلية المجتمع في قطر إلعداد الطالب للمهن في الهيئات
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني .ويكتسب الطالب خالل دراستهم المهارات والمعارف الالزمة لتخطيط
وصياغة السياسات وكذلك لقيادة وإدارة وتنظيم وتنفيذ العمليات في القطاع العام .وتشمل المقررات المطلوبة
للحصول على درجة البكالوريوس في برنامج اإلدارة العامة ما سبق أن درسه الطالب في درجة الدبلوم المشارك
في االدارة العامة (عدد  06ساعة معتمدة) أو ما يعادلها من برامج دبلومات مشابهة ،باالضافة إلى  06ساعة
معتمدة أخرى يدرسها ضمن هذا البرنامج مما يجعل مجموع متطلبات درجة البكالوريوس في االدارة العامة 026
ساعة معتمدة.
متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في االدارة العامة هي  026ساعة معتمدة ( منها  06ساعة معتمدة
سبق أن درسها الطالب في درجة الدبلوم المشارك في االدارة العامة أو ما يعادلها).

متطلبات التخصص (االجبارية واالختيارية)
المقررات
PBAD 3372, PBAD 3373, PBAD 3371, MGMT 3371, MGMT
4374, PBAD 4371, PBAD 4471
GOVT 4371, GOVT 4472, LAWC 3373, LAWC 3375, LAWC
3377, MGMT 4074, PBAD 3871, PBAD 4375, SOCI 3372
SOCI 3371, SOWK 1371, SOWK 2371, SOWK 3375, SOWK
3376, SOWK 4371, SOWK 4373, ACCT 2371, ACCT 2372,
BMGT 1377, ECON 2371, ECON 2372, MRKG 1371, HRMA
3371, HRMA 3372, HRMA 3373, HRMA 3374, MGMT 4471,
COMM 3371
COMM 1377, SPCH 1371, SPCH 1375, SPCH 1378,

Select from CCQ list of available courses in consultation with
your faculty advisor

عدد
الساعات
المعتمدة
21
15
15

المجاالت
مجال التخصص الرئيسي
االجبارية
مجال التخصص الرئيسي
االختيارية
مجال التخصص الفرعي

3
6

االتصال واللغات
اختياري عام

60

اجمالي الساعات

Revised January 23 2015

بكالوريوس اآلداب في اإلدارة العامة
وصف المقررات
مقررات التخصص الرئيسي ( 20ساعة معتمدة)
تحليل السياسات ومناهج البحث PBAD 3371
الساعات المعتمدة3 :
يساهم هذا المقرر في تطوير المهارات البحثية في مجال تحليل السياسات .ويركز على تطبيق األساليب الكمية
واألساليب النوعية لقضايا السياسة العامة في مختلف المجاالت .وهي تشمل على تحليل جدولي ،ونظرية القرار،
واإلحصاء ،والمحاكاة ،والتحسين كأدوات للبحث.
المتطلب السابقMATH 1342 :
إدارة الموارد البشرية في القطاع العام PBAD 3372
الساعات المعتمدة3 :
يتناول هذا المقرر نظام قطر للموارد البشرية في القطاع العام مع التركيز على التنمية االدارية ،وتقييم األداء،
وقانون العمل .وتشمل الموضوعات توظيف واختيار وتدريب وتقييم وتعويض الموظفين.
قانون اإلدارة العامة PBAD 3373
الساعات المعتمدة3 :
يتناول هذا المقرر جوانب القانون العام واإلداري ،بما في ذلك لمحة عامة عن النظم القضائية والمحاكم؛
والتقاضي؛ والقانون التجاري؛ والمؤسسات غير الربحية مقارنة بالمؤسسات الربحية؛ والوصايا والعهد؛ والعقود؛
وقانون األسرة؛ والمسئولية التقصيرية واألضرار؛ الموافقة المسبقة ،وحقوق العميل ،والسرية؛ وعالقات العمل؛
وحل النزاعات .المتطلب السابقPBAD 3372 :
السلوك التنظيمي MGMT 3371
الساعات المعتمدة3 :
يركز هذا المقرر على تحليل وتطبيق نظرية المؤسسة ،و آليات المجموعة ،و نظرية الدافعية ،و مفاهيم القيادة ،و
تكامل مفاهيم التخصصات المختلفة في علم السلوكيات.
القيادة التنظيمية MGMT 4374
الساعات المعتمدة3 :
وهذا المقرر يوفر مقدمة إلى الوظائف الرئيسية في المؤسسات و تأثير نفوذ القيادة على الموظفين والعمالء /
الزبائن وأعضاء مجلس اإلدارة والشركاء وغيرهم .ويشمل المقرر األدوار والمسؤوليات للقائد كموظف أو كعضو
مجلس إدارة .وسيتم دراسة تأثير عملية صنع القرار على أنها عملية اختيار من عدة بدائل .سيكون للطالب فرص
للمشاركة في فعاليات القيادة والتخطيط االسترتيجي .و سيتم استكشاف واستخدام التكنولوجيا بحيث يكون الطالب
قادرون على استخدام التكنولوجيا والتطبيقات في اوضاع العمل.
المتطلب السابق :السلوك التنظيمي MGMT 3371
إدارة المالية العامة PBAD 4371
الساعات المعتمدة3 :
يوفر هذا المقرر لمحة عامة عن المفاهيم والمبادئ إدارة المال العام ونظرة شاملة وتفصيلية حول عملية صنع
القرارات المالية .يتناول هذا المقرر مفهوم المال العام ،و الدور المالي للحكومة و تطويره ،والموازنة العامة
وإعدادها ،وقوانينها ومبادئها وأنواعها .ويشمل دراسة الموازنة العامة والنفقات العامة :التعريف ،المحددات،
التحوالت ،واآلثار ،وما إلى ذلك .يغطي المقرر المصادر الرئيسية لإليرادات مثل ممتلكات الدولة ،والرسوم
المالية ،والقروض العامة والضرائب .هذا باإلضافة إلى السياسة المالية.
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اإلدارة العامة PBAD 4471
الساعات المعتمدة3 :
هذا مقررر هام في درجة البكالوريوس في اإلدارة العامة ،ويعتبر تتويج لمحصلة ما درسه الطالب خالل سنوات
دراسته في البرنامج .الطالب لديهم خيار استكمال مشروع البحث أو التسجيل في برنامج تدريبي لمدة 206
ساعة .يتم تشكيل فرق صغيرة من الطالب لمشروع البحث بحيث يتم توجيههم لتحليل مشاكل السياسة العالمية
على طبيعتها التي تواجهها المنظمات القطرية والهيئات الحكومية وإعداد تقارير بشأنها .بينما يكتسب الطالب الذين
يلتحقون في البرنامج التدريبي الخبرة في العمل من خالل العمل في مؤسسات محلية حكومية أو شبه حكومية أو
غير ربحية.

المقررات االختيارية في التخصص الرئيسي ( 01ساعة معتمدة)

يدرس الطالب  01ساعة معتمدة من المواد االختيارية الرئيسية التالية بعد إستشارة المرشد األكاديمي:
االقتصاد السياسي الدولي GOVT 4371
الساعات المعتمدة3 :
يختص هذا المقرر بالطاقة والقضايا البيئية من منظور اقتصادي .وسوف يركز هذا المقرر على العالقة بين البيئة
والموارد الطبيعية ،والنمو االقتصادي .وسوف يشمل مواضيع أخرى منها الكفاءة في استخدام الطاقة ومكافحة
التلوث في مختلف البلدان ،واالحتباس العالمي ودور الطاقة في االقتصاد الدولي .
حقوق اإلنسان GOVT 4472
الساعات المعتمدة3 :
هذا المقرر يناقش قضيتين واسعتين حول حقوق اإلنسان .األولى نظرية حقوق اإلنسان في القوانين الوطنية
والدولية؛ وهذا الجزء يشمل مفهوم التنمية وتصنيف حقوق اإلنسان (أي الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية) .سيدرس الطالب وضع هذه الحقوق في األنظمة الوطنية والدولية على حد سواء .وسوف
يشمل الجزء الثاني من هذا المقرر التعامل مع مفهوم القانون الدولي اإلنساني ،ودوره في حماية ضحايا الحرب
وتعريفه والعالقة مع عمل اللجنة الدولية .كما يدرس الطالب المعاهدات الرئيسية ومنها اتفاقيات جنيف األربع لعام
 0101وبروتوكوالتها اإلضافية ،فضال عن اتفاقيات الهاي .
قانون الموارد البشرية LAWC 3373
الساعات المعتمدة3 :
يغطي هذا المقرر هذا بطبيعة الحال قانون الموارد البشرية في قطر ،من خالل إظهار كيفية تنظيم الوظائف العامة،
ووصفها ،وشغلها .كما يتناول الوضع القانوني للموظفين وواجباتهم وحقوقهم أثناء وبعد خدمتهم .
القانون الدولي العام LAWC 3375
الساعات المعتمدة3 :
هذا المقرر يقدم للطالب تعريف الشخصية القانونية الملزمة ،ومصادر ،و فروع القانون الدولي العام .و يتناول
أيضا جوانب مختلفة من تطبيقاتها في السلم و الحرب؛ و السيما مسألة االعتراف الدولي بالدولة ،ومسئولية الدول
و مسألة الخالفة و وسائل تسوية النزاعات الدولية .
القانون اإلداري LAWC 3377
الساعات المعتمدة3 :
يتناول هذا المقرر تعريف القانون اإلداري ،ومصادره ،واإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة العامة في تنفيذ القوانين
والرقابة اإلدارية ،ونظام المرافق العامة ،وقوانين النظم اإلدارية؛ سيتم دراسة القرارات اإلدارية والعقود اإلدارية
(المشتريات العامة) ،كل ذلك في ظل النظام القانوني القطري LAWC 1301
إدارة المشاريع MGMT 4074
الساعات المعتمدة 3 :
يركز هذا المقرر على مختلف القضايا والتقنيات في إدارة المشروع .وتشمل المواضيع التي تغطيها دورة حياة
المشروع ،وتعريف المشروع ،والتخطيط للمشروع ،وتقنيات إدارة المشاريع ،وتكلفة التخطيط للمشروع والجودة
والوقت المطلوب لتنفيذ المشروع ،وتعيين المسؤولية ومراجعة التقدم .
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اإلدارة والسياسة الحضرية PBAD 3871
الساعات المعتمدة3 :
هذا المقرر هو مقدمة للقضايا األساسية في السياسة الحضرية واإلدارة .يسعى هذا المقرر إلى تزويد الطلبة
بالمعرفة الالزمة لتحليل وفهم المشاكل الحضرية والسياسة .و يتم التركيز في المقرر على فهم األطر التي تصف
ديناميكية المناطق الحضرية وما تم تعلمه من خالل البحث عن التحديات التي تواجه المناطق الحضرية .
التخطيط العمراني PBAD 4375
الساعات المعتمدة3 :
يوفر هذا المقرر نظرة عامة وفحص التخطيط الحضري واإلقليمي .وتشمل الموضوعات التحليل البيئي،
واستراتيجيات النمو والتجديد ،والتخطيط وتقسيم المناطق.
العولمة SOCI 3372
الساعات المعتمدة3 :
يتناول هذا المقرر الطرق التي تشكل العولمة واالتجاهات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية المعقدة في
جميع أنحاء العالم .باإلضافة إلى ذلك ،فإنه يوفر لمحة عامة عن وجهات نظر علمية اجتماعية كبرى ،كما يهتم
بمدى انطباق النظرية على فهم عملية العولمة وارتباطه بالتخلف االقتصادي .ويشدد المقرر على التمييز النظري
والنقاش بين منظري التحديث من جهة ،والتبعية والمنظرين للنظام العالمي من جهة أخرى.

المقررات االختيارية في التخصص الفرعي ( 01ساعة معتمدة)

يطلب من الطالب اختيار  01ساعة معتمدة من واحد من المسارات التاليةبعد إستشارة المرشد األكاديمي :

أوالً :مسار الخدمات االجتماعية (  01ساعة معتمدة )
المجتمع والثقافة SOCI 3371
الساعات المعتمدة3 :
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالنهج العلمي المستخدم من قبل المختصين في علم االجتماع واألنثروبولوجيا
لدراسة العالقة بين المجتمع والثقافة .وتدور الدراسات في هذا المقرر حول فهم شكل المجتمعات التي يبنيها
البشر ،فضالً عن القيم والمعتقدات لألفراد في تلك المجتمعات والثقافات .ويهدف هذا المقرر إلى إعطاء الطالب
األسس المفاهيمية للمضي قدم ًا في مجال العلوم االجتماعية .وسوف يتعمق الطالب في نظريات الثقافة والمجتمع،
واستكشاف نظريات التغير الثقافي ،والتقييم النسبي للثقافات واالختالف الثقافي .ويشمل هذا المقرر عدد من
المشاريع الميدانية .
مقدمة إلى العمل االجتماعي SOWK 1371
الساعات المعتمدة3 :
يبحث هذا المقرر في تاريخ وفلسفة الرعاية االجتماعية ،مع التركيز على مهنة العمل االجتماعي :مهمتها ،و
فلسفتها ،وأخالقياتها ،وقيمها ،و مجاالتها المتنوعة و تداخالتها مع فئات المجتمع المختلفة و المعنية بخدماتها في
منضومة العمل االجتماعي.
الخدمات االجتماعية في المجتمع SOWK 2371
الساعات المعتمدة3 :
هذا المقرر يعطي مقدمة عن المنظمات والسياسات المعنية في المجال االجتماعي .يشارك الطالب في  16ساعة
من العمل كمراقبين ومتطوعين في مؤسسات الخدمة االجتماعية في قطر.
السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية (SOWK 3375 )I
الساعات المعتمدة3 :
كون المقرر هو األول من اصل مقررين في السلوك االنساني والبيئة االجتماعية ،يركز هذا المقرر على نظرية
النظم البيئية كمظلة لنموذج الممارسة العامة .التركيز يكون على منهج عمر الفرد في التنمية البشرية والتفاعالت
المتبادلة بين األفراد واألسر والجماعات الصغيرة .وقضايا القيم ،واألخالق ،والتنوع والعدالة االجتماعية
واالقتصادية والسكان المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم .
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السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية (SOWK 3376 )II
الساعات المعتمدة3 :
كمقرر ثاني من مقررات السلوك البشري والبيئة االجتماعية ،يركز هذ المقرر على العالقة المتبادلة بين األفراد
والمجموعات الكبيرة ،والمنظمات ،ونظم المجتمع .ويستعرض المقرر أيض ًا الطرق التي تعزز بها أو تثبط بها
النظم االجتماعية الناس في تحقيق الصحة والرفاهية والمحافظة عليها .كما يشمل المقرر قضايا غرس القيم،
واألخالق ،والتنوع والعدالة االجتماعية واالقتصادية والسكان المعرضين للخطر .
المتطلب السابق :السلوك االنساني والبيئة االجتماعية (SOWK 3301 )I
التنوع الثقافي واالجتماعي SOWK 4371
الساعات المعتمدة3 :
ويركز هذا المقرر على الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،مثل االفتراضات االجتماعية والثقافية
والسياسية عن النوع أو الجنس أو العرق .ويؤكد أيضا على قدرات و نقاط القوة و القدرة على التكيف لدى السكان
المظلومين والمستضعفين "للعمل في ظل ظروف صعبة .وقضايا القيم ،واألخالق ،والتنوع والعدالة االجتماعية
واالقتصادية والسكان المعرضين للخطر .
المجتمع وحقوق اإلنسان SOWK 4373
الساعات المعتمدة3 :
يناقش هذا المقرر سياق العمل االجتماعي بين مفهوم عالمية حقوق اإلنسان ومفهوم النسبية الثقافية .و يبين الى اي
مدى تم التعامل في صراعات حقوق اإلنسان مع مفهوم النسبية الثقافية بشأن القضايا االجتماعية التي تناولها
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .بشكل عام يطرح المقرر السؤال التالي :كيف يمكن االستفادة من العمل
االجتماعي ووثائق حقوق اإلنسان كما هي الحال في األمم المتحدة في التعامل مع القضايا االجتماعية؟ ويحاول
الرد عليها .المتطلب السابق :مقدمة إلى العمل االجتماعي SOWK 1371

ثانياً :مسار إدارة األعمال  01 -ساعة معتمدة
مبادئ المحاسبة (ACCT 2371 )I
الساعات المعتمدة3 :
يغطي هذا المقرر أساسيات المحاسبة المالية ،بما في ذلك محاسبة القيد المزدوج والدورة المحاسبية .وتشمل
الموضوعات األخرى النقدية والذمم المدينة والمخزون واألصول النباتية وااللتزامات والشراكات والشركات،
واالستثمارات ،وبيان التدفقات النقدية وتفسير البيانات المالية .
مبادئ المحاسبة (ACCT 2372 )II
الساعات المعتمدة3 :
يغطي هذا المقرر أساسيات المحاسبة اإلدارية بما في ذلك عمليات التصنيع والتخطيط والمراقبة .وتشمل
الموضوعات األخرى الميزانيات ،ومقدمة لمحاسبة التكاليف ،وتقنيات التحكم في التكلفة ،وطرق قياس األداء
وتحليل البيانات المالية الرد عليها .المتطلب السابق :مبادئ المحاسبة (ACCT 2371 )I
مبادئ اإلدارة BMGT 1377
الساعات المعتمدة3 :
يركز هذا المقرر على المفاهيم والمصطلحات والمبادئ والنظريات والقضايا في مجال اإلدارة .
مبادئ االقتصاد الكلي ECON 2371
الساعات المعتمدة3 :
يدرس الطالب في مقرر االقتصاد الكلي أساسيات االقتصاد األمريكي من حيث صلته بالرفاه االجتماعي .يتم
التركيز على المفاهيم األساسية والنظريات التي تؤثر على األسواق المحلية والدولية .ويدمج المقرر العلوم
االجتماعية السلوكية لتقديم حلول لمشاكل العالم الحقيقي .ويشمل االقتصاد الكلي القياسات من الناتج المحلي
اإلجمالي ،والسياسة المالية والنقدية .
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مبادئ االقتصاد الجزئي ECON 2372
الساعات المعتمدة3 :
يدرس الطالب في مقرر االقتصاد الجزئي أساسيات االقتصاد األمريكي والعالمي من حيث صلته باألعمال ورفاهية
الفرد .يتم التركيز على المفاهيم األساسية والنظريات التي تؤثر على األسواق المحلية والدولية .ويشمل االقتصاد
الجزئي القرارات من حيث التكلفة واإلنتاج ويناقش دور المنافسة واالحتكارات واحتكارات القلة .
مبادئ التسويق MRKG 1371
الساعات المعتمدة3 :
هذا المقرر يعطي مقدمة في وظائف التسويق :تحديد احتياجات المستهلكين و المنظمات؛ وشرح القضايا
االقتصادية والنفسية واالجتماعية والعالمية؛ ووصف وتحليل أهمية بحوث التسويق .

ثالثاً :مسار الموارد البشرية  01 -ساعة معتمدة
اكتساب وإدارة المواهب HRMA 3371
الساعات المعتمدة3 :
يركز هذا المقرر على اإلدارة الفعالة لتدفق المواهب في الهيئات والمنظمات ومن خاللها .وهو يغطي تخطيط
الموارد البشرية والتوظيف واالختيار ،والتحوالت المهنية وحركة القوى العاملة األخرى .كما يهدف الى التعريف
بطرق توفير الفرص لتطوير التدريب العملي على المهارات التي هي ذات صلة بإدارة تدفق المواهب بفعالية .كما
يناقش المقرر اقتناء وتنمية الموارد البشرية في المنظمات وإدارة الحياة الوظيفية لألفراد ،مع التركيز على
استخدام نظم البيانات إلجراء تخطيط الموارد البشرية ،وتحليل الوظائف والتوظيف واالختيار والتدريب والتنشئة
االجتماعية ،والتطوير الوظيفي ،واالنسحاب من العمل.
المتطلب السابقPBAD 3372 :
إدارة األداء HRMA 3372
االعتماد الساعات المعتمدة3 :
يبحث هذا المقرر في العمليات المستمرة لتحديد و قياس ،وتطوير أداء األفراد والفرق ومواءمة األداء مع األهداف
اإلستراتيجية للمنظمة .وسيولى اهتمام خاص على تطوير نظم إدارة األداء للمشاريع الصغيرة والكبيرة الربحية
والمنظمات غير الربحية ،المحلية منها والعالمية ،وفي جميع قطاعات الصناعة.
المتطلب السابق :إدارة الموارد البشرية في القطاع العام PBAD 3372
التفاوض وحل النزاعات HRMA 3373
الساعات المعتمدة3 :
هذا المقرر يستكشف النظريات والعمليات واالساليب العملية للتفاوض بحيث يمكن للطالب التفاوض بنجاح وتسوية
النزاعات في مجموعة متنوعة من الحاالت بما في ذلك منظومات شخصية و جماعية .ويتم التركيز على فهم النفوذ
والصراع واستراتيجيات اتخاذ القرار ،وتحديد المصالح والقضايا ،ومواقف األطراف المعنية .كما يشتمل على
تحليل المفاوضين المشاركين  ،واألساليب التفاوضية ،وحاالت التفاوض؛ وإدارة ديناميكية ترتبط مع معظم
المفاوضات .ويتم خالل المقرر تطوير المهارات العملية من خالل استخدام المحاكاة والتمارين .
إدارة التعويضات والفوائد HRMA 3374
الساعات المعتمدة3 :
يركز هذا المقرر على كيف يمكن للمديرين االستفادة من المكافآت استراتيجي ًا لجذب  ،وتحفيز و االحتفاظ
الموظفين المؤهلين .وسيتعرض الطالب الى فهم نظريات متعددة التخصصات التي يقوم عليها تصميم نظام األجور
القطرية وتنفيذها .وسيولى اهتمام إلى المبادئ التي تقوم عليها نظم التعويض الناجحة ،بما في ذلك التوافق الداخلي،
والقدرة التنافسية الخارجية ،واألجر مقابل األداء.
المتطلب السابق :السلوك التنظيمي  MGMT 3301وتحليل السياسات ومناهج البحث PBAD 3371,
MGMG 3371
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االتصال التنظيمي COMM 3371
الساعات المعتمدة3 :
هذا المقرر يعلم االتصال داخل المنظمة وعالقتها ضمن الهيكل التنظيمي ،واألدوار ،والقيادة ،وتوجهات اإلدارة .
MGMT 4471

اإلدارة اإلستراتيجية في القطاعات العامة
الساعات المعتمدة3 :
يوفر المقرر تحليل الهيكل اإلداري ،وصنع القرار ،وتنفيذ البرامج للوكاالت الحكومية والمنظمات غير الربحية.
يتضمن المقرر إدارة العمليات في مؤسسات مجاالت القيادة والتخطيط االستراتيجي والتوظيف واختيار الموظفين
والسياسات ،والمتطوعين ،والعالقات المجتمعية.
المتطلب السابق :إدارة الموارد البشرية في القطاع العام MGMT 4374
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