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بسم اهلل الرمحن الرحيم

دليل بزناهج اإلدارة العاهت
نبذة عن الربناهج
يرجع إنشاء برنامج اإلدارة العامة في كمية العموم اإلدارية – جامعة نجران إلى عام

 ،0341و يمنح درجة البكالوريوس العامة بعد إكمال الطالب ما ال يقل عن  072ساعة معتمدة.

ويعتبر قسم اإلدارة العامة أحد المصادر الرئيسية لتوفير الكوادر البشرية عالية المستوى لإلدارة
الحكومية بقطاعاتيا المختمفة في المممكة العربية السعودية عامة و مناطق جنوب المممكة
ونجران خاصة ،حيث يساىم في تخريج قاعدة عريضة من العناصر البشرية المتخصصة في

اإلدارة العامة .وييدف ىذا البرنامج إلعداد متخصصين مؤىمين في قيادات اإلدارية في

القطاعين :العام والخاص
رؤيت الربناهج

الريادة األكاديمية ،المعرفية و البحثية محميا واقميمياً والمشاركة الفاعمة في خدمة المجتمع "

رسالت الربناهج

" تأهيل خريجين في مجال اإلدارة العامة قادرين عمى إدارة األجهزة والمؤسسات العامة
والخاصة  ،واتاحة المعرفة في هذا المجال من خالل برنامج أكاديمي يمبي احتياجات التنمية ".
أهداف الربناهج

 /1إكساب الطالب المعرفة المتخصصة في مجال االدارة العامة.

 /2إكساب الطالب المهارات اإلدارية لمعمل في المؤسسات العامة والخاصة بما يحقق التنمية

المستدامة.

 /3تدريب الطالب ميدانيا لمربط بين الجانب النظري والتطبيقي في مجال اإلدارة العامة.
 /4إكساب الطالب مهارات التواصل والتعمم الذاتي في مجال االدارة العامة
اجملاالث الوظيفيت للربناهج

 ادارات القطاعات الحكومية كالو ازرات والييئات والجامعات
 الوظائف اإلشرافية عمى أعمال شؤون العمل
 ادارة الموارد البشرية في المؤسسات العامة

الرؤية:
"الزيادة األكاديميت ,المعزفيت و البحثيت محليا وإقليميا ً
والمشاركت الفاعلت في خذمت المجتمع"

الرسالة:
"تأهيل خزيجين فى مجال االدارة العامت قادرين علي المساهمت في
إدارة وتطىيز األجهزة والمؤسساث العامت والخاصت ,وإتاحت المعزفت في
هذا المجال من خالل بزامج أكاديميت وبحثيت ومجتمعيت تلبي احتياجاث
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 رؤساء األقسام في الوظائف اإلشرافية المتوسطة
 اإلدارات الصحية الحكومية والمستشفيات
 مديرو الخدمات العامة
 الشئون االجتماعية

 المراقبون االداريون
 األحوال المدنية

 الوظائف اإلشرافية عمى أعمال شئون العمل
 اإلشراف في اإلدارات التعميمية
 البمديات

 إدارة حماية البيئة

هواصفاث خزيج الربناهج

خريج برنامج اإلدارة العامة ينبغي أن يكون قادر عمى:

 تحميل السياسات العامة لمدولة و المشاركة في تطويرىا و تحسينيا مواجية تحديات العصر و خدمة المجتمع من خالل إدارة عامة متخصصة تتسم بالمينية وباألخالقيات المستمدة من اإلسالم
 تنمية الموارد البشرية العاممة في المؤسسات تطوير مفيوم الخدمة العامة و تحسينيا تطبيق التقنية الحديثة و خصوصا تقنية المعمومات في إدارة المؤسسات العامة تقديم خدمات التدريب لمؤسسات القطاع العام المساىمة في تطبيق خطط التنمية عمى مستوى المممكةخمزجاث تعلن الربناهج

أوال  :المعرفة

Knowledge

 .0يوضح المفاىيم األساسية لإلدارة ووظائفيا و أساسيات التخطيط واستراتيجية إدارة
األزمات و الكوارث وادارة العالقات العامة والمنظمات العامة والخاصة محميا ودولياً.

 .7يحدد ميارات استخدام الحاسب اآللي والتحميل اإلحصائي واالقتصادي والبحث العممي
وقواعد العربية واإلنجميزية والثقافات اإلسالمية

 .4يشرح األنظمة والموائح واألسس والمبادئ المحاسبية التي تحكم عمل و إدارة المؤسسات
العامة و الخاصة و التدريب و التطوير اإلداري و أعمال السكرتارية و إدارة المكاتب

الرؤية:
"الزيادة األكاديميت ,المعزفيت و البحثيت محليا وإقليميا ً
والمشاركت الفاعلت في خذمت المجتمع"

الرسالة:
"تأهيل خزيجين فى مجال االدارة العامت قادرين علي المساهمت في
إدارة وتطىيز األجهزة والمؤسساث العامت والخاصت ,وإتاحت المعزفت في
هذا المجال من خالل بزامج أكاديميت وبحثيت ومجتمعيت تلبي احتياجاث
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ثانيا  :المهارات اإلدراكية

Cognitive Skills

 .0يحمل المشاكل اإلدارية و المالية التي تواجو المؤسسات في القطاع العام و الخاص

 .7يطبق االستراتيجيات األساسية في اإلدارة وادارة األزمات والكوارث والمنظمات وأعمال
السكرتارية وادارة المكاتب

 .4يجمع البيانات والمعمومات ويجري التحاليل اإلحصائية و االقتصادية ،والقيام بتفسيرىا
واستخالص النتائج

ثالثا  :مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسئولية Interpersonal
Skills & Responsibility

 .0يعمل بفعالية في مجموعات و القيام بالقيادة في الوقت المناسب
 .7يتحمل مسؤولية التعميم و استمرار التطوير الذاتي و التصرف بأخالق و بمسؤولية في
العالقات الشخصية و العامة

رابعا  :مهارات االتصال وتقنية المعمومات والمهارات العددية
Communication, Information Technology, Numerical

 .0يتصل بفعالية شفويا و كتابيا

 .7يستخدم المعمومات و التواصل التقني و األساليب الرياضية و اإلحصائية و المحاسبية
اخلطت الدراسيت للربناهج
الزمز

المقزر

111سمم 2-

المدخل إلي الثقافة اإلسالمية

201عرب2-

المهارات المغوية

101حسب 3-
101دار3-
015نجم 4-

مبادئ المحاسبة1-
أصول اإلدارة
المغة االنجميزية

المستوي األول
Course title
Introduction to The
Islamic Culture

الساعاث
2

Language Skills

2

Principles of Accounting

3

Principles of

Management
English language

المتطلب السابق

3
4

المستوي الثاني
الزمز

المقزر

Course title

112سمم2-

الثقافة اإلسالمية 2

202عرب2-

التحرير العربي

Arabic writing

101حال3-

حاسب آلي 1

Computer 1

الرؤية:
"الزيادة األكاديميت ,المعزفيت و البحثيت محليا وإقليميا ً
والمشاركت الفاعلت في خذمت المجتمع"

الساعاث

المتطلب السابق

The Islamic culture2

2

111سمم

2

 201عرب

3

الرسالة:
"تأهيل خزيجين فى مجال االدارة العامت قادرين علي المساهمت في
إدارة وتطىيز األجهزة والمؤسساث العامت والخاصت ,وإتاحت المعزفت في
هذا المجال من خالل بزامج أكاديميت وبحثيت ومجتمعيت تلبي احتياجاث
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101قان 3-

المدخل إلي القانون

 003ريض 3-

مبادئ الرياضيات اإلدارية

101درع 3-

مبادئ اإلدارة العامة

Introduction to law
Principles of

administrative math
Principles of Public
Administration

3
3
3

101دار

المستوى الثالث
المقزر

الزمز
 201قصد 3-

مبادئ االقتصاد الجزئي

 101احص3-

مبادئ اإلحصاء واالحتماالت

 202كمي 3-

الرياضيات المالية

212فقة3-

فقه المعامالت

102حال

حاسب آلي 2 -

 202درع 3-

اإلدارة في اإلسالم

الساعاث

Course title
Principles of micro
Economics

3

Principles of Statistics

3

Financial Mathematic

3

Jurisprudence of
Transaction

المتطلب السابق

3

111سمم

Computer 2

3

101حال3-

Management in Islam

3

101دار3-

المستوى الرابع
المقزر

الزمز
113سمم 2-

الثقافة اإلسالمية 3

224دار 3-

السموك التنظيمي

202قصد3-

مبادئ االقتصاد الكمي

203درع3-
 203نظم

نصوص إدارية بالمغة
االنجميزية

الساعاث

Course title
The Islamic culture3

2

 111سمم

Organization behavior

3

 101درع

Principles of Macro
Economics

Administrative texts in
English

القانون اإلداري

المتطلب السابق

Administrative law

3
3
3

 201قصد 3-
101درع 3-
 101قان

المستوى الخامس
الزمز

المقزر

الساعاث

Course title

114سمم 2-

ثقافة إسالمية 4

300دار3-

التخطيط االستراتيجي

Strategic planning

إدارة األعمال المكتبية

Secretarial and Office

214درع3-

والسكرتارية

331حسب3-

المحاسبة الحكومية

312درع3-

اإلدارة المحمية بالمممكة

313درع3-

اإلدارة المالية العامة

The Islamic culture

2

111سمم

3

101دار3-

Management
Government Accounting
Local Administration in
K.S.A

الرؤية:
"الزيادة األكاديميت ,المعزفيت و البحثيت محليا وإقليميا ً
والمشاركت الفاعلت في خذمت المجتمع"

المتطلب السابق

Public Finance

3
3
3
3

101درع 3-
 101حسب 3-
101درع 3-
202قصد 3-

الرسالة:
"تأهيل خزيجين فى مجال االدارة العامت قادرين علي المساهمت في
إدارة وتطىيز األجهزة والمؤسساث العامت والخاصت ,وإتاحت المعزفت في
هذا المجال من خالل بزامج أكاديميت وبحثيت ومجتمعيت تلبي احتياجاث
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Management

المستوى السادس
الزمز

المقزر

309دار3-

إدارة الجودة الشاممة

314درع3-

التدريب والتطور اإلداري

206دار3-

العالقات العامة في االدارة

315درع3-

التنظيم اإلداري بالمممكة

316درع3-

الخدمة المدنية

307دار3-

إدارة األزمات والكوارث

Course title

الساعاث

المتطلب السابق

3
Training &Management
Development
Public Relations
Administration
Organization
Civil Service
Crisis and Disaster
Management

3
3
3
3
3

المستوى السابع
الزمز

المقزر

Course title

الساعاث

المتطلب السابق

417درع3-

الرقابة اإلدارية

Control

3

101درع 3-

418درع3-

القيادة اإلدارية

Leadership

3

101درع 3-

381كمي3-

بحوث العمميات

Operation Research

3

409دار3-

إدارة المستشفيات

Hospital Management

3

410درع3-

إدارة التنمية

332حسب3-

المحاسبة اإلدارية

Development
Management

Managerial Accounting

3
3

 101احص3-
 003ريض
101دار3-
314درع3-
101حسب

المستوى الثامن
الزمز

المقزر

Course title
Research Methodology

301دار3-

مناهج البحث في اإلدارة

422ساس3-

إدارة منظمات دولية

413درع3-

اإلدارة العامة المقارنة

Comparative Public

415درع3-

التدريب التعاوني

Graduation Project

in Management
International

Organizations
Management

Administration

الساعاث

المتطلب السابق

3

3

3

413درع4-

2

نظام الدراست بالربناهج

الرؤية:
"الزيادة األكاديميت ,المعزفيت و البحثيت محليا وإقليميا ً
والمشاركت الفاعلت في خذمت المجتمع"

الرسالة:
"تأهيل خزيجين فى مجال االدارة العامت قادرين علي المساهمت في
إدارة وتطىيز األجهزة والمؤسساث العامت والخاصت ,وإتاحت المعزفت في
هذا المجال من خالل بزامج أكاديميت وبحثيت ومجتمعيت تلبي احتياجاث
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 تسير الدراسة في البرنامج عمى نظام المستويات (ثمانية مستويات عمى األقل) وتكون مدةالمستوى فصل دراسي كامل.
 يتدرج الطالب في الدراسة  ،و النجاح في مقررات المستويات الدراسية وفقا ألحكام االنتقال منمستوى آلخر.
 ينقل الطالب من مستواه إلى المستوى الذي يميو إذا اجتاز بنجاح جميع مقررات ذلك المستوى. يكون الحد األدنى لمعبء الدراسي في تسجيل المقررات  07وحدة دراسية في الفصل الدراسي،ويكون الحد األعمى لعدد الوحدات الدراسية وفق ما تضمنتو الخطة الدراسية لكل كمية.
 يحدد عدد المستويات التالية المسموح بتسجيل مقررات منيا بمستويين متتاليين لممستوى المقيدفيو الطالب.
 إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر يجب عميو دراسة ما رسب فيو. عند تعذر تسجيل الطالب لمعبء الدراسي من مقررات المستوى الدراسي الذي يميو يكمل عبئوالدراسي من مقررات المستويات التالية المسموح بيا  .واذا تعذر إكمال وحداتو الدراسية بعد ذلك
يكتفي بالوحدات الدراسية التي توافرت لو حتى لو كان عددىا دون الحد األدنى.
 يتقدم الطالب بطمب تأجيل الدراسة إلى عميد الكمية قبل بداية الفصل الدراسي المراد تأجيموبأسبوعين مدعما باألوراق الثبوتية لعذره لعرضو عمى مجمس الكمية.
ال تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة الالزمة إلنياء متطمبات التخرج. يترتب عمى انقطاع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طمب التأجيل إما طي القيد أوإعادة المكافأة.
 يجوز لمطالب االعتذار عن االستمرار بالدراسة لفصل دراسي دون أن يعد راسبا إذا تقدمبطمب قبل بداية االختبارات النيائية بخمسة أسابيع عمى األقل.
 -ال يجوز لمطالب التأجيل و االعتذار ألكثر من فصمين متتاليين أو ثالثة فصول غير متتالية.

رئيس قسم اإلدارة العامة
د .خالد سالم العطوي

الرؤية:
"الزيادة األكاديميت ,المعزفيت و البحثيت محليا وإقليميا ً
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الرسالة:
"تأهيل خزيجين فى مجال االدارة العامت قادرين علي المساهمت في
إدارة وتطىيز األجهزة والمؤسساث العامت والخاصت ,وإتاحت المعزفت في
هذا المجال من خالل بزامج أكاديميت وبحثيت ومجتمعيت تلبي احتياجاث

