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األول من نوعه باللغة العربية





عن البرنامج
يزود برنامج الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة (باللغة العربية) المشاركين بالمهارات والمعرفة الالزمة لتطبيق 

سياسات وبرامج حكومية فعالة. وقد تم تصميم البرنامج بشكل خاص إلثراء تجربة المدراء الحكوميين في بيئة 
تعليمية تفاعلية تتناسب مع جدول أعمالهم وتحدياتهم المهنية.

ما يميز برنامج الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة هو مفهوم التعلم من خالل العمل، الذي يتمحور حوله تصميم 
البرنامج بأكمله، باإلضافة إلى تركيزه على تنمية المعارف األكاديمية والمهارات الشخصية في مجال اإلدارة الحكومية 
والتي من شأنها تعزيز مخرجات التعلم وتعريف المشاركين بتطبيقات الحوكمة واإلدارة الحكومية العالمية، إضافة إلى 

تشجيع التواصل وتبادل المعرفة واالطالع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية. 

قادة الغد هم هدف هذه األمة وأساس مستقبلها 
وسنعمل على تطوير قدراتهم ومعارفهم للوصول إىل 

إدارات حكومية دائمة التطور

صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم



أهداف البرنامج 
سيتمكن المشاركون الذين أكملوا بنجاح برنامج الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة من:

إجراء تحليل وتقييم نقدي لألبعاد النظرية والعملية لصنع السياسات وتطبيقها في القطاع العام.	 
فهم وتطبيق النظريات الخاصة بأساليب ونظم اإلدارة، وإدارة العمليات واألنظمة المؤسسية في القطاع العام.	 
فهم طبيعة عمل المؤسسات الحكومية وهيكلتها ووظائفها وتأثيرها وتفاعلها مع المجتمع.	 
استخدام مهارات متطورة لحل المشاكل من خالل فهم وتحليل العوامل والدوافع الخارجية والداخلية التي تحدد 	 

عملية وضع وتطبيق السياسات الحكومية.
فهم دوروتأثير المؤسسات واألحداث التطورات العالمية في أداء القطاع الحكومي المحلي.	 
استخدام مهارات القيادة والعمل الجماعي الفعالة لحل المشاكل التنظيمية لمؤسسات القطاع العام واقتراح 	 

توصيات وحلول بديلة أكثر فعالية. 

متطلبات القبول

شهادة بكالوريوس معترف بها في تخصصات ذات عالقة بالماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة أو إحدى . 	
تخصصاته الفرعية.

الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن 2.5 من 4.00 أو ما يعادله في برنامج البكالوريوس الُمنجز من قبل . 	
الطالب.

متطلبات امتحان اللغة اإلنجليزية:  الحصول على درجة 950 في اختبار اإلمسات الوطني. الحصول على درجة . 	
450 في اختبار التوفل الورقي أو 			 في اختبار التوفل عن طريق الكمبيوتر أو 45 في اختبار التوفل عن طريق 

االنترنت أو ما يعادلهم في اختبارات اللغة اإلنجليزية المعترف بها عالميًا كالحصول على 4.5 في اختبار اآليلتس 
)األكاديمي( أو اي اختبار آخر معترف به دوليا ومعترف به من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.

متطلبات امتحان اللغة العربية:  الحصول على درجة 1250 في اختبار اإلمسات الوطني.. 	

أن يشغل منصب إداري تنفيذي وأن يوفر شهادة لمن يهمه األمر تفيد بذلك.. 5

أن تكون قد مرت ست سنوات على األقل من تاريخ التخرج بدرجة البكالوريوس.. 	

أن يتمتع بخبرة اشرافية عملية ال تقل عن ست سنوات.. 	



مدة الدراسة
سيتمكن المشاركون من إكمال البرنامج الذي يحتوي على 6 مساقات تدريسية باإلضافة إلى مشروع بحث التخرج 

بدوام كامل خالل عام واحد، بحيث يتضمن كل مساق 63 ساعة تدريس مباشر على مدى ثالث عطل نهاية أسبوع في 
كل فصل دراسي. وتدّرس المحاضرات والندوات بين الساعة التاسعة صباحا والخامسة مساًء بحيث تتضمن محاضرة 
وندوة، يضاف إلى ذلك برنامج للتعلم المستقل من خالل الدراسة الفردية واستخدام الموارد اإللكترونية وبدعم من 

أعضاء هيئة التدريس.

المسار المهني وفرص التطور الوظيفي
يعزز البرنامج فرص الخريجين الوظيفية ويتيح لهم خيارات متعددة في مجال اإلدارة العامة. وسيمتلك خريجو 

الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة من كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية القدرات والمهارات الالزمة لشغل 
مراكز متقدمة في القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية ومراكز البحوث.



متطلبات إكمال الدراسة
من أجل الحصول على درجة الماجستير التنفيذي في اإلدارة العامة ينبغي استيفاء الشروط التالية:

إكمال 180 ساعة معتمدة من المقررات الدراسية على النحو التالي:
120 ساعة معتمدة في ست )	( مساقات تدريسية	 
60 ساعة معتمدة في األطروحة	 

في حال رغب الطالب بإنهاء البرنامج قبل إتمام بحث التخرج، فيمكنه الحصول على دبلوم دراسات عليا بعد إتمام 
المساقات التدريسية الستة.    

هيكل البرنامج

نظام الدوام الكامل الفصل

20 ساعة معتمدة EMPA 1501 األول

20 ساعة معتمدة EMPA 1502

20 ساعة معتمدة EMPA 1503

20 ساعة معتمدة EMPA 1504 الثاني

20 ساعة معتمدة EMPA 1505

20 ساعة معتمدة
EMPA 1506*

EMPA 1507*

60 ساعة معتمدة MPP 901 الثالث

 * تعتبر المساقات EMPA 1501 EMPA  1503 EMPA 1502 متطلبات سابقة للمساقات EMPA 1504 و EMPA 1505 و EMPA 1506 /أو   
EMPA 1507

180 ساعة معتمدة المجموع

سيتمكن الطالب من الحصول على شهادة الدبلوم في اإلدارة العامة بعد إنجاز 120 ساعة معتمدة وذلك في حال 
عدم رغبته في إستكمال الدراسة وإتمام مشروع بحث التخرج.



خالل الساعات الستين األولى المعتمدة، يقوم الطالب بالتسجيل في المساقات الدراسية التالية:

EMPA 1501 اإلدارة العامة المقارنة والحوكمة	 
EMPA 1502 إدارة الموارد البشرية واألداء في المؤسسات الحكومية	 
EMPA 1503  المالية العامة وتمويل الحكومة	 

 EMPA و 1505 و 1506 أو EMPA 1504 خالل الساعات الستين الثانية المعتمدة، يقوم الطالب بالتسجيل في
1504 و 1505 و 1507 :

EMPA 1504 تحليل السياسات العامة	 
EMPA 1505 ادارة استراتيجية التميز المؤسسي	 
EMPA 1506  القيادة في  حل النزاعات والتفاوض	 
EMPA 1507 الحوكمة العالمية	 

خالل الساعات الستين األخيرة المعتمدة، يقوم الطالب بالتسجيل في:

MPP 901  مشروع بحث التخرج	 



األطروحة
 يوجز الجدول التالي المراحل الرئيسة إلعداد بحث التخرج للطالب بدوام كامل

المراحل األساسية لبحث التخرج:

المتطلبات األسبوع

مقدمة وعرض للخطوط العريضة لموضوع البحث. 1

تقديم اقتراح أولي 2

تقديم نهائي لموضوع البحث. 3

تقديم بحث التخرج 12

مناقشة بحث التخرج 13

وصف المساقات التدريسية
EMPA1501 اإلدارة العامة المقارنة والحوكمة  ) 20 ساعة معتمدة (

يهــدف هــذا المســاق إلــى تزويــد الطلبــة بالمعرفــة واألســس النظريــة لمقارنــة نظــم اإلدارة العامــة والحوكمــة، التــي تنظم 
عمــل الهيئــات الحكوميــة فــي الــدول العربيــة ودول الخليــج. وتتنــاول هــذه الوحــدة تحديــات تطويرالحوكمــة، باإلضافــة 
إلــى بعــض القضايــا والمشــاكل األساســية التــي تواجــه إدارة القطــاع العــام، مثــل العولمــة والتحديــث والمســاءلة والعمــل 
المهنــي والمشــاركة العامــة والالمركزيــة وصنــع السياســات.  ويركــز  هــذا المســاق علــى تأثيــر البيئــة السياســية والقانونيــة 
واالجتماعيــة علــى تصميــم الهيئــات اإلداريــة وعملهــا فــي الــدول العربيــة.  كمــا تتيــح للطالــب تكويــن صــورة عامــة عــن 

أهــم االتجاهــات فــي التطويــر اإلداري والتنميــة، باســتخدام المنهــج المقــارن.



EMPA1502 إدارة الموارد البشرية واألداء في المؤسسات الحكومية  ) 20 ساعة معتمدة (
ــة رأس المــال البشــري فــي المؤسســات  تــم تصميــم  هــذا المســاق  لمســاعدة الطــالب فــي تحســين فهمهــم ألهمي
ــى الممارســات  ــز عل ــم التركي ــا. ويت ــون به ــي يعمل ــن فــي المؤسســات الت ــر نظــم إدارة أداء الموظفي ــة  ولتطوي الحكومي
اإلداريــة، فــي مــا يتعلــق باســتراتيجيات وتقنيــات إدارة رأس المــال البشــري وتحفيــز أداء الموظفيــن فــي القطــاع العــام.

ويســتند  هــذا المســاق علــى خبــرة الطــالب وفهمهــم فــي مجــاالت الســلوك التنظيمــي والقيــادة وتشــجعهم علــى تقييــم 
تجاربهــم الخاصــة، وســتترافق المناقشــات النظريــة مــع تحليــل دراســات الحــاالت ومناقشــات جماعيــة لمشــاكل تنظيميــة 

. حقيقية

EMPA1503 المالية العامة والتمويل الحكومي  ) 20 ساعة معتمدة (
يركــز  هــذا المســاق  علــى العوامــل الرئيســية التــي تحــدد البنيــة الماليــة للدولــة وإدارة المــوارد العامــة مــن خــالل رســوم 
الخدمــات الحكوميــة والضرائــب المختلفــة. إضافــة إلــى سياســة اإلنفــاق العــام و برامــج الحمايــة االجتماعيــة الحكوميــة 
ودور القطــاع الخــاص فــي إنتــاج وتوفيــر الســلع والخدمــات العامــة، والتــوازن المالــي وتمويــل العجــز، والالمركزيــة الماليــة 

والعالقــات الماليــة الحكوميــة الدوليــة.

كما يتناول المساق  التحديات المالية العامة للحكومات  في مواجهة آثار التقلبات االقتصادية واالتجهات العالمية.

EMPA1504 تحليل السياسات العامة ) 20 ساعة معتمدة (
يتنــاول  هــذا المســاق النظريــات المختلفــة فــي تحليــل السياســات العامــة وأهميــة اســتخدام هــذه األطــر لتحليــل وفهــم 

أنظمــة الحوكمــة، وتأثيرهــا فــي تخطيــط وتنفيــذ سياســات التنميــة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

EMPA1505 ادارة استراتيجية التميز المؤسسي  ) 20 ساعة معتمدة (
يعــّرف  هــذا المســاق الطــالب علــى نظريــات وممارســات القيــادة اإلداريــة فــي مؤسســات القطــاع العــام وتأثيرهــا 
ــة واألداء  ــادة اإلداري ــل القي ــى تحلي ــدوات عل ــى إدارة األداء المؤسســي، وستركزمناقشــات وأنشــطة المحاضــرات والن عل
ــدول األخــرى.  ومــن شــأن دراســات  ــة مــع ال ــة هــذه التجرب التنظيمــي فــي إطــار دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومقارن
ــراح حلــول للتغلــب عليهــا لتحقيــق  ــة وإقت ــادة الفعال ــة أن تطــور قــدرة الطــالب علــى الوقــوف علــى معوقــات القي الحال

األهــداف التنظيميــة والمؤسســية.                                                                                                               

EMPA1506 حل النزاعات والتفاوض  ) 20 ساعة معتمدة (

يقــوم  هــذا المســاق  بتطويــر نمــوذج لمهــارات القيــادة وفــن التفــاوض، كمــا يركــز علــى  األنــواع المختلفــة مــن الصراعــات 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص، وكيــف يمكــن لمهــارات التفــاوض المســاهمة بشــكل فعــال فــي تخفيــف آثارهــا الســلبية 
وتعظيــم فــرص نجاحهــا، إضافــة إلــى تمكيــن الطــالب مــن معالجــة األســباب وتقديــر عواقــب النــزاع، فضــال عــن تزويدهــم 

بمهــارات واســتراتيجيات حــل النزاعــات فــي مؤسســات القطــاع العــام.



EMPA 1507 الحوكمة العالمية  ) 20 ساعة معتمدة (
يحقــق  هــذا المســاق فــي قضايــا متنوعــة مرتبطــة بالسياســات العامــة وهيــاكل الحوكمــة والدبلوماســية المختلفــة علــى 
ــزز مــن معرفتهــم  حــول موضــوع  ــارة دراســية للطــالب مــن شــأنها أن تع ــي. وسيشــمل  زي ــي والمحل ــن الدول الصعيدي

الحوكمــة العالميــة وتشــجيع فهــم الثقافــات المرتبطــة بالسياســات العامــة والدبلوماســية فــي المجتمــع الدولــي .

MPP901 مشروع بحث التخرج ) 60 ساعة معتمدة (
تــم تصميــم امشــروع بحــث التخــرج لتمكيــن الطــالب مــن دمــج وتطبيــق المعرفــة والمهــارات والمفاهيــم التــي اكتســبوها 
طــوال فتــرة الدراســة، و ســيجري الطــالب بحوثــا ميدانيــة وموضوعيــة حــول قضايــا تتعلــق بــاإلدارة العامــة  وفــي مواضيــع 

ذات أهميــة للمنطقة.



© 2016 جميع الحقوق محفوظه لكلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية
هذا الكتيب صادر عن كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية، وتحتفظ الكلية بكافة حقوق النشر والنسخ والتوزيع وحقوق الملكية الفكرية للمعلومات 

الواردة فيه. ال يسمح بنسخ أو إعادة نشر أو ترجمة أي جزء من هذا اإلصدار بدون إقرار خطي من كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية.



www.mbrsg.ae


