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 : مقدمة- 
 

إن دراسة السياسة العامة هو جهد علمي هدفه فهم وحتليل وتقييم الكيفية اليت متارس بها 

أصبحت هي املخطط واملنظم احلكومة قد بلغ درجة من التعقيد احلكومة دورها يف خدمة اجملتمع. فدور 

فكلما  ة,خاص واملوجه واملراقب حلياة األفراد واجلماعات. ومن هنا اكتسبت دراسة السياسة العامة اهمية

اساليب احلاجة إىل االعتماد على  اتسع نطاق العمل احلكومي يف خدمة اجملتمع وازداد نشاطه كلما برزت

 .احلكومية العامة بالغة التعقيد يف رسم وتنفيذ وتقييم السياسات علمية

 

 :هدف املقرر- 
 

 

 من صياغة وتنفيذ وتقييم السياسة العامة حتتويهة وما العام بالسياسةتهدف هذه املادة إىل التعريف 

حبيث تبني واقع األجهزة احلكومية وعالقتها باجملتمع. إضافة إىل النظر بشكل شامل على ية احلكوم

 بتلك العملية. والتأثريف الساحة السياسية وكيفية التأثري  لالعبنياوالعامة  السياسةإجراءات 
 

 

 

 -املقرر : أهداف من ضمن 

 املستوى الكلي. على صنع القرارات وحتليل السياساتعملية ف الطالب على يتعر 

  خمتلفة. بها من تعقيدات  وما يتعلقالسياسات العامة نماذج بإملام الطالب 

  الكيفية اليت متارس بها احلكومة دورها يف خدمة اجملتمع .تطوير قدرة الطالب على حتليل 

  ياسة عامة وصياغة اخليارات حولهس ملوضوع هتشكيل وصفتشجيع الطالب على. 
 

 

 يتوقع من الطالب يف نهاية الفصل أن يلم بالنقاط التالية:
 

 . لسياسات العامة املختلفةالفهم املنطقي ل -

 .املنظمات احلكوميةوتأثريها يف أعمال السياسات العامة يف تطور  -



 
 

 .يف الدول النامية السياسات العامة واقع -
 

 

  

 :تقييم الطلبة 
   

 توزيع الدرجات املطلوب

 % 20 حتضري وعرض موضوع

 % 20 اختبار فصلي

 % 20 حتليليحبث 

 % 40 النهائياالمتحان 
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