جامعة الملك سعود
كلية العلوم اإلدارية
قسم
نموذج وصف مقرر دراسي
اسم الــــمقـــرر :

االدارة الحكومية

الوحدات الدراسية :

3

المتطلب السابق :

اساسيات االدارة

الساعات الــفعـلية :

3

مستوى المقـرر :

رقم ورمز المـقــرر:

أهداف المقرر ( المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب ،في موضوعات المقرر ) :
 -1توفير نظره عامة وتحليلية لمجال االدارة الحكومية.
 -2تنمية واضافة للمحصول العلمي للطالب في مجاالت:االدارة العامة الحديثة ،البيئة الدستورية لإلدارة الحكومية في المملكة.

وصف المقرر ( الموضوعات األساسية ) :
 -1ما هي االدارة الحكومية في الدول النامية
 -2قيم ومبادئ االدارة الحكومية
 -3البيئة وادارة الموارد الحكومية
 -4االدارة العامة الحديثة :الحكانية ،الشراكة بين القطاعين العام والخاص  ،الالمركزية المالية واالدارية ..الخ
 -5ثورة المعلومات والحكومة االلكترونية
 -6تنفيذ وتقييم البرامج العامة.
 -7دور الدولة في التنمية :نظريات دوله الرقاه ،النماذج التي تحكم تدخل الدوله  ..الخ
 -8وظائف االدارة العامة االساسية والنظريات التي تحكم عملها.

طريقة التعليم والتدريب ( اآلليات المطبقة خالل المقرر ) :
 حلقات النقاش .
 المحاضرات العلمية .
 تمارين وتطبيقات .
 عروض الوسائط المتعددة  /أو التفاعلية .
 التفاعل والمشاركة اإليجابية ( من الطالب ) .
 تجارب  :معملية  /ميدانية .
 عروض تقديمية من قبل الطالب .
 تطبيقات برامج حاسوبية  /أو برمجة .
 زيارات ميدانية  :مشاريع /موقع إنشاء/مكاتب مهنية  إعداد بحوث :بسيطة /أوعميقة .

المعارف والمهارات ( المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب ،خالل هذا المقرر ) :
 العمل ضمن فريق .
 المعرفة والفهم لموضوعات المقرر .
 القدرة على تطبيق المعرفة المكتسبة على أحوال أخرى   .المشاركة الفاعلة ،والتعبير عن الذات واآلرا ء
 إعداد التقارير الميدانية .
 ال تفكير  :النقدي  /اإلبداعي .
 معرفة كيفية الحصول على المعلومات .
 القدرة على التحليل والدراسة .
 القدرة البحثية  :إعداداً  /تنفيذاً  /كتابة .
 العمل المهني :ممارسة  /أخالقيات .

الكتب والمراجع المرشحة  ( :من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح )
 -1منشورات معهد اإلدارة العامة ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
 -2منشورات  UNDPوالبنك الدولي
 -3منشورات OECD
-4د .سعود النمر وآخرون :اإلدارة العامة األسس والوظائف

موافقة مجلس القسم بجلسته
موافقة مجلس الكلية بجلسته
توقيع رئيس القسم
د.

للعام الدراسي  142 /142هـ والتي عقدت بتاريخ 142 / /هـ .
للعام الدراسي  142 / 142هـ والتي عقدت بتاريخ  142 / /هـ .
توقيع عميد الكلية
أ.د.

