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 : هدف المادة
حااإلدارة  , وما لهاا ماد دور مهاي حاا  يااة الماتماا المعا ار , تهدف المادة إلى التعريف باإلدارة العامة    

ت علاى ت يياغ ياياتهاا وافاداحها ا اب ت اإلدارة العاماة حاا و ت اا تساعد الماتمعاا , العامة عبارة عد وسيلة
 ال اضر مد افي  يائغ ال ياة السياسية واإل ت ادية واإلاتماعية حا كل الماتمعات .

حااإلدارة العاماة تعتبار ا عكاساااك ل حكاار والسالوم واليايي والعااادات اإلاتماعياة والسياساية واإل ت اادية حااا     
 .العامة تؤثر وتتأثر بما ي يط بها مد  يي وعادات وتياليد  الماتما حاإلدارة

 كالتخطيط , كذلم تهدف فذه المادة إلى دراسة تطور الفكر اإلداري ودارسة وظائف اإلدارة العامة المختلفة   
ي التعارف واخياراك ساوف يات , اليياادة اإلدارياة واتخااذ اليارارات اإلدارياة , الر ابة , اإلدارة المالية , الت ظيي ,

 . على بعض اإلتاافات ال ديثة حا اإلدارة العامة ومستيبلها

 
 المراجع :

حإد  راءات فاذه الماادة تعتماد علاى  الم اضرة بشكل اساسا لل  ول على المعلومات, ما اإلعتماد على    
 المراا التالا :

 , الفارددغ التاارياة مطاابا , األسس والوظاائف  -اإلدارة العامة  د. سعود بد م مد ال مر وآخرود, -
 . البعة الثالثة , ي1994 -فـ 1414 , الرياض
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