بسم اهلل الرمحن الرحيم

االهداف
 /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

الرؤية

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

الرسالة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة نجران

تأهيل خريجين في مجال االدارة
العامة قادرين عمي المساهمة في

إدارة األجهزة والمؤسسات العامة
والخاصة ,واتاحة المعرفة في هذا
المجال من خالل برنامج أكاديمي
ُيمبي احتياجات التنمية"

كلية العلوم اإلدارية
برناهج اإلدارة العاهة

الفصل الدراسي الثاني
8341هـ 8341 -هـ

د .خالد سامل العطوي
رئيس القسن

اجملاالت الوظيفية

املستوى اخلاهس

ثقافة إسالمية  ,4التخطيط االستراتيجي,

* إدارة الخدمات العامة.

إدارة األعمال المكتبية والسكرتارية,

* المراقبون اإلداريون.

بالمممكة ,إدارة المالية العامة

* الشئون االجتماعية

* األحوال المدينة.

* الوظائف اإلشرافية عمى أعمال شئون

العمل.

* اإلشراف في اإلدارات التعميمية.

* البمديات

* إدارة حماية البيئة.

* إدارة القطاعات الحكومية كالو ازرات

والهيئات والجامعات.

* الوظائف اإلشرافية عمى أعمال شئون

العمل.

* إدارة الموارد البشرية في المؤسسات

العامة.

* رؤساء األقسام في الوظائف اإلشرافية

المتوسطة.

* إدارة الوحدات الصحية والمستشفيات

العامة والخاصة .

المحاسبة الحكومية ,اإلدارة المحمية

املستوى السادس

إدارة الجودة الشاممة ,التدريب والتطور

اإلداري ,العالقات العامة ,التنظيم اإلداري
بالمممكة ,الخدمة المدنية ,إدارة األزمات
والكوارث

املستوى السابع

الرقابة اإلدارية ,القيادة اإلدارية ,بحوث

العمميات ,إدارة المستشفيات ,إدارة التنمية,
المحاسبة اإلدارية.
املستوى الثاهن

املقررات الدراسية
املستوى األول

المدخل إلي الثقافة اإلسالمية ,المهارات
المغوية ,مبادئ المحاسبة ,أصول
اإلدارة ,المغة االنجميزية
املستوى الثاني

الثقافة اإلسالمية  ,2التحرير العربي,
حاسب آلي  ,1المدخل إلي القانون,
مبادئ الرياضيات اإلدارية ,مبادئ
اإلدارة العامة

املستوى الثالث

مبادئ اإلحصاء ,حاسب آلي  ,2مبادئ
االقتصاد الجزئي ,اإلدارة في اإلسالم,
الرياضة المالية ,فقه المعامالت
املستوى الرابع

مناهج البحث في اإلدارة ,إدارة منظمات

الثقافة اإلسالمية  ,3السموك التنظيمي,

التعاوني

بالمغة االنجميزية ,القانون اإلداري.

دولية ,اإلدارة العامة المقارنة  ,التدريب

مبادئ االقتصاد الكمي ,نصوص إدارية

